คานา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุรี เป็น สถาบัน การศึก ษาการพยาบาล
ในภาคตะวันตก ดาเนินการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และมีบัณฑิตพยาบาล
สาเร็จการศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 ตามวงรอบจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 แนวคิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะการพยาบาลที่สอดรับกับ
สังคมผู้สูงอายุทั้งยังได้นาข้อมูลผลการประเมินหลักสูตร บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้อง มาพัฒนาทั้ง
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดการเนื้อหาให้เหมาะสมและปัจจัยสนับสนุนการจัดการศึ กษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาและสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตรงศาสตร์
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดทารายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อขอรับการพิจารณารับรองมาตรฐานหลักสูตรจากสภาการพยาบาล
และสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให้ ป ระธานหลั ก สู ต ร ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตรและ
ผู้เกี่ยวข้อง นาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
เมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุ งจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2557
กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
6.2 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณากลั่นกรอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณากลั่นกรอง ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ(3)/2562
เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
6.6 สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2562
6.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร วันที่….. เดือน ……พ.ศ. ………..
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั กสู ตรจะได้รั บ การเผยแพร่ ว่าเป็น หลั กสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ ปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2564 (ปีการศึกษาที่สถาบันได้เปิดสอนหลักสู ตรนี้ไปแล้ว
อย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และ
ระดับตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ หรือสถาบันการศึกษา
8.3 เป็นนักวิชาการด้านสุขภาพโดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
8.4 เป็ น ผู้ ป ระกอบการ หรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระด้ า นการพยาบาล การผดุ ง ครรภ์ และอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 ภาคทฤษฎีและภาคทดลอง
จัดการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
10.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล
ฝึกประสบการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และใกล้เคียง
ได้แก่ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย
10.2.1 จังหวัดเพชรบุรี
1) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.1) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
1.2) โรงพยาบาลชะอํา
1.3) โรงพยาบาลท่ายาง
1.4) โรงพยาบาลบ้านแหลม
1.5) โรงพยาบาลเขาย้อย
1.6) โรงพยาบาลแก่งกระจาน
2) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
2.1) โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์
10.2.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.1) โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
1.2) โรงพยาบาลหัวหิน
1.3) โรงพยาบาลปราณบุรี
1.4) โรงพยาบาลสามร้อยยอด
10.2.3 จังหวัดชุมพร
1) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.1) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
10.2.4 จังหวัดสมุทรสาคร
1) โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.1) โรงพยาบาลสมุทรสาคร
2) โรงพยาบาลเอกชน ที่เป็นแหล่งทุนและหรือ โรงพยาบาลที่มีความพร้อมและผ่าน
เกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
10.2.5 จังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ที่เป็นแหล่งทุนและหรือ โรงพยาบาลที่มี
ความพร้อมและผ่านเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้ความสํ าคัญกับ
การพั ฒ นาคนสู่ ค วามมั่น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น มีก ารนํ า แนวคิด Thailand Model 4.0 ที่ มุ่ง เน้น การนํ า
ผลการวิ จั ย และการพั ฒ นานวัต กรรมมากํ าหนดทิศ ทางการพั ฒ นาสุ ขภาพและเศรษฐกิ จของประเทศ
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มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและเครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ กระทบต่อวิถีชีวิตและเกิดปัญหาสุขภาพจาก
พฤติกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความเครียด มะเร็ง และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและนโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร
ทั้งแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
มีประเด็นที่สําคัญคือ 1) โครงสร้างประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป มีผู้สูงอายุเพิ่ม
มากขึ้ น และส่ ว นใหญ่ เ จ็ บ ปุ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง 2) ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉั ยและรักษาโรคที่ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 3) ประเทศ
ไทยกําหนดนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศ มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถและทั ก ษะที่ ส อดรั บ กั บ โลกในศตวรรษที่ 21 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม
มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเวทีสากลได้อย่างสอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล มีการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมแรง
บันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม ปลูกฝังจิตสาธารณะ พัฒนาประเทศสู่
การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Service Hub/Cluster) 4) การเป็นประชาคม
อาเซียนทําให้ต้องปรับกระบวนทัศน์ เข้าใจความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลในข้อ 11.1-11.2 การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรจึงมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการศาสตร์วิชาต่าง ๆ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ การคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ เข้าใจความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม มีทักษะการสื่อสาร ใช้สารสนเทศและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล และโมเดล
ประเทศไทย 4.0 การพัฒนาหลักสูตรได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 เพิ่มการเรียนรู้ ทักษะและการตัดสินใจเชิงคลินิก จากการฝึก
ปฏิบัติและการจัดประสบการณ์ บูรณาการรายวิชา พัฒนาเนื้อหารายวิชาทางการพยาบาลและกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ใช้ สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ เ องทุ ก เวลา และการบริ ห ารจั ด การทาง
การพยาบาล ให้สามารถดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ แต่ละช่วงวัยให้เข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ตามปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้ มีจิตบริการ
ปรับตัวได้ดใี นสังคมยุคดิจิทัล สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงเปูาประสงค์ มีปฏิสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบ มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล และร่วมงานกับทีมงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพันธกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา โดยมียุทธศาสตร์นําคือ
การท่องเที่ยวและอาหาร ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดังนี้
1. ผลิตบั ณฑิตพยาบาลให้ มีความรู้ คู่ คุณธรรม เน้นสมรรถนะการดูแลสุขภาพในสั งคม
ผู้สูงอายุ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. วิจัย พัฒนานวัตกรรมและศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
ครอบครัว ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน
4. ประยุกต์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติใช้ในการดูแลสุขภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอื่น ๆ ได้แก่
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่ ม วิช าภาษาและการสื่ อ สาร เปิ ดสอนโดยคณะมนุ ษยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
จํานวน 5 รายวิชา
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา
1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 รายวิชา
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จํานวน 1 รายวิชา
1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
1 รายวิชา
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 1
รายวิชา
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน 4 รายวิชา
8010801
การช่วยฟื้นคืนชีพ
3 (2-2-5)
Cardiopulmonary Resuscitation
8010802
การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
3 (3-0-6)
Care for Disaster Victims
8010804
ชีวิตและสุขภาพ
3 (3-0-6)
Life and Health
8010805
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทย
3 (3-0-6)
National Health Security of Thai People
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13.3 การบริหารจัดการ
1) ประธานหลักสูตร แจ้งแผนการจัดการศึกษารายวิชาที่จัดโดยสํานักส่งเสริมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อจัดทําตารางการเรียนการสอน จัดห้ องเรียน จัดผู้ประสานงานการจัดการเรียน
การสอน ดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ตลอดจนประเมิ น ปั ญ หา อุ ป สรรค
และการสนับสนุนต่อการเรียนของนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนแต่ละวิชา
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนจัดการศึกษารายวิชาที่จัดโดยคณะอื่นให้เป็นไปตาม
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ประสานแผนกั บ ผู้ ป ระสานงานรายวิช า และอาจารย์ ที่ป รึ ก ษาทางวิช าการเรื่ อ ง
การจัดการเรีย นการสอน การพัฒนาทักษะนักศึกษา และติดตามประเมินผลตามแผนการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชาในทุกภาคการศึกษาเพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาล ต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และผู้ใช้บริการเป็นองค์
รวมและต่ อ เนื่ อ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การปู อ งกั น โรค การดู แ ลรั ก ษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพ ตรงตามความต้องการทุกวัย ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง เจ็บปุวยหรือระยะสุดท้ายของ
ชีวิต สอดคล้องกับบริบททางสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ความสําคัญของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒ นาบั ณฑิตพยาบาลให้ มีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร โดยเน้นกระบวน
การจัดการศึกษาเรียนรู้เชิงรุกหลากหลายรูปแบบ มุ่งให้ผู้เรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และสามารถพัฒนาตนทั้ง
จริ ย ธรรม ความรู้ ทั ศ นคติ ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล ให้ บั ณ ฑิ ต ถึ ง พร้ อ มตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
ในการปฏิบัติการพยาบาลทุกระดับ ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม บริบททางสังคมและท้องถิ่น พัฒนาให้
บัณฑิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการเรียนรู้
และการทํางานอย่างสร้างสรรค์ หลักสูตรยังมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่ อตนเอง วิชาชีพและ
สังคม ทั้งยังมีกระบวนการในการศึกษาที่สนับสนุน ปลูกฝังให้สามารถเรียนรู้ต่อเนื่อง พัฒนาตนเองให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการเรียนรู้ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต จะมีคุณสมบัติและมีความสามารถ
ดังนี้
1.3.1 มี ความรอบรู้ ใ นศาสตร์ ทางการพยาบาล การผดุง ครรภ์ และศาสตร์ที่เ กี่ยวข้อง และ
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล
1.3.2 สามารถปฏิบั ติ การพยาบาลองค์ รวม เน้ นความปลอดภัยของผู้ รับบริการทุก ช่ว งชีวิ ต
ทุกสภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3.3 สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.4 คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
1.3.5 มี ค วามรู้ แ ละสมรรถนะด้ า นดิ จิ ทั ล ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า การปฏิ บั ติ ง าน การสื่ อ สาร
และการทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.3.6 สามารถใช้ ก ระบวนการวิ จั ย และกระบวนการสร้ า งนวั ต กรรมในการแก้ ไ ขปั ญ หา
ทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
1.3.7 แสดงภาวะผู้นําและสามารถบริหารจัดการในการทํางานร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพและ
ผู้เกี่ยวข้อง
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1.3.8 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ และมีความ
เอื้ออาทร
1.3.9 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสนใจใฝุรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.3.10 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ
1.3.11 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิ
ของพยาบาล
1.3.12 เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็น
พลเมืองดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก
1.3.13 มีส มรรถนะทางวัฒ นธรรม สามารถปฏิ บัติง านในสภาพการณ์ของความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
เพื่ อให้ ก ารจั ดการศึก ษาบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ข องหลั ก สู ต ร และบั ณ ฑิต มีคุ ณลั กษณะที่ พึง ประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา เพื่อดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบ 5 ปี
ของการใช้หลักสูตร คือ ปีการศึกษา 2562 - 2566 ดังนี้
แผนพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1.แผนพัฒนา
การจัดการ
เรียนรู้
ดิจิทัล
(Digital
Literacy)
2.แผนพัฒนา
การเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์

หลักฐาน /ตัวบ่งชี้

1. อบรมทักษะการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์
ให้นักศึกษาแรกเข้า
2. อบรมเพิ่มทักษะอาจารย์ในการสอนที่เน้น
การเรียนรู้ดิจิทัล และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
3. กําหนดให้ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
เพิ่มสมรรถนะการรู้ดิจิทัล สมรรถนะผู้เรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
ใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน ใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน
ใช้กรณีศึกษา ในรายวิชาชีพตลอดหลักสูตร
4. บู ร ณาการ งานวิ จั ย กั บ รายวิ ช าทา ง
การพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

1. ร้ อ ยละ 100 ของนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า รั บ การอบรม
การสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์
2. อาจารย์อย่างน้อย ร้อยละ 80 เข้ารับการอบรมเพิ่ม
ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการสอนที่ เ น้ น การเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. รายวิชาหมวดชีพ อย่างน้อย ร้อยละ 80 ใช้รูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ให้ มี ส มรรถนะการเรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล
สมรรถนะผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. รายวิ ช าทางการพยา บาลทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ อย่างน้อย ร้อยละ 25 บูรณาการกับ
งานวิจัย
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แผนพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
3.แผนพัฒนา
สมรรถนะการ
ดูแลผู้สูงอายุ

กลยุทธ์

หลักฐาน /ตัวบ่งชี้

1. พั ฒ นาศู น ย์ ดู แ ลผู้ สู ง อายุ ข องคณะให้ มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาใน
การดูแลผู้สูงอายุ
2. จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช า การดู แ ลผู้ อ ายุ
บูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของนักศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุ

1. นักศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดูแล
ผู้สู งอายุ ของศูนย์ ดูแลผู้ สูงอายุของคณะ เพื่อส่ งเสริม
สมรรถนะของนักศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ
1.1 ได้เรียนรู้และเข้าใจผู้สู งวัย ตระหนักในคุณค่า
และข้อจํากัดตามวัยที่ต้องการการสนับสนุน การดูแล
ตามแต่ละระดับในการประเมิน
1.2 ฝึ ก ทั ก ษะการสร้ า งสั ม พั น ธภาพเชิ ง วิ ช าชี พ
กับผู้สูงวัย เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเข้าสู่วัยสูงอายุ
เปรียบเทียบการเรียนรู้จากทฤษฎี
1.3 ฝึ ก ทั ก ษะการสั ง เกตเพื่ อ แยกภาวะปกติ แ ละ
ผิ ด ปกติ จ ากพฤติ ก รรม การเข้ า สั ง คม ภาวะอารมณ์
ของผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. นัก ศึก ษาตระหนัก ถึง บทบาทของพยาบาลในการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 6)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ในชั้นปีที่ 2 และชั้นปี
ที่ 3 (จํานวน 8 สัปดาห์) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม - พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
2.1.2 การดําเนินการเรียนการสอน
- ภาคทฤษฎีหรือภาคทดลอง เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบั ติ เรี ย นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ สัปดาห์ล ะไม่เกิน 35 ชั่ว โมง แบ่งเป็น 3
ช่วงเวลา ดังนี้
1) เวรเช้า ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.
2) เวรบ่าย ตั้งแต่ 16.00 - 24.00 น.
3) เวรดึก ตั้งแต่ 24.00 - 08.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก จ)
2.2.2 เป็ น ผู้ สํ าเร็ จ การศึก ษาระดั บมั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย แผนการเรีย นวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
2.2.3 น้ําหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
2.2.4 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและ
จิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
กําหนด
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2.2.5 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่ อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษใน
คดีอาญา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
 การปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
 ปัญหาทางเศรษฐกิจ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแกไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ปัญหา
กลยุทธ์
กิจกรรม
การปรับตัวกับการ ส่งเสริม
1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเรื่องแผนการศึกษา
เรียนใน
ความสามารถ
วิธีการเรียนรู้ และการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา
ในการปรับตัว
2. กิจกรรมพบและพูดคุยระหว่างนักศึกษา
ของนักศึกษา
ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศ/
มอบตัวเป็นศิษย์
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจํา
ชั้น
4. ประเมินระดับความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่
1 ในวันเปิดภาคการศึกษา วันสิ้นสุดภาคที1่ และ
วันสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2

ปัญหาทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้นักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เข้าถึงแหล่ง
ทุนการศึกษา

1. จัดทําฐานข้อมูลนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. จัดหาทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกเพื่อ
เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนการศึกษา
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงาน
ในระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษามีรายได้

ตัวบ่งชี้
1. อัตราการ
ลาออก
ด้วยสาเหตุการ
ปรับตัว
ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 น้อยกว่า
ร้อยละ 2
2. คะแนน
ความเครียดของ
นักศึกษาอยู่ใน
ระดับปกติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
90
ร้อยละ 100
ของนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ได้รับทุน
สนับสนุน
การศึกษา
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา ในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
2562
2563
2564
2565
ชั้นปีที่ 1
70
70
70
70
ชั้นปีที่ 2
0
70
70
70
ชั้นปีที่ 3
0
0
70
70
ชั้นปีที่ 4
0
0
0
70
รวม
70
140
210
280
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
0
0
0
70

2566
70
70
70
70
280
70

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประมาณการ
ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบํารุงการศึกษา/
ค่าลงทะเบียน
(เหมาจ่าย)
เงินอุดหนุน
(รายหัวนักศึกษา)
เงินงบประมาณ
(ครุภัณฑ์)
รวมรายรับ

2562
7,000,000

2563
14,000,000

ปีงบประมาณ
2564
21,000,000

560,000

1,120,000

1,680,000

2,240,000

2,240,000

5,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

10,000,000

12,560,000

21,120,000

30,680,000

40,240,000

40,240,000

2565
28,000,000

2566
28,000,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2562
2563
2564
2565
2566
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือนบุคลากร 17,820,000 18,711,000 19,646,550 20,628,900 21,660,400
ค่าตอบแทน
200,000
300,000
500,000
700,000
700,000
ค่าใช้สอย
500,000
600,000
700,000
800,000
800,000
ค่าวัสดุ
300,000
400,000
600,000
800,000
800,000
ผลิตบัณฑิต
1,500,000 2,500,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
บริหารงานวิจัย
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000
บริการวิชาการ
100,000
150,000
150,000
150,000
350,000
ทํานุบํารุงศิลปฯ
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
รวม(ก)
20,720,000 22,961,000 24,896,550 27,478,900 28,710,400
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
5,000,000 6,000,000
8,000,000
10,000,000 10,000,000
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
500,000
700,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
รวม(ข)
5,500,000 6,700,000 9,000,000 11,500,000 11,500,000
รวม (ก) + (ข)
26,220,000 29,661,000 33,896,550 38,978,900 40,210,400
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ใน
172,415 บาท / คน / ปี
การผลิตนักศึกษาตาม
หลักสูตรนี้
2.7 ระบบการศึกษา
  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)
 แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก จ)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต ระบบทวิภาค
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา ต่อ 8 ภาคการศึกษาปกติ
และไม่เกิน 8 ปี
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา และการสื่อสาร
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชามนุษศาสตร์
6
หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
93
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาชีพ
81
หน่วยกิต
2.1) วิชาทฤษฎี
45
หน่วยกิต
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
36
หน่วยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหน่วยกิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เรียนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
2220510
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
2220200
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
2220201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
2220202
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
2220203
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
หมายเหตุ
นักศึกษาทุกคนต้องทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษาที่
สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องเข้าเรียน รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ (S) จึงจะ
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สามารถลงทะเบียนเรียนวิชากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ในหมวดศึกษาทั่วไป โดยเริ่มที่รายวิ ชา 2220201
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
2221310
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
3310810
จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
2221210
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
4003110
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
4430120
การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
7440110
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
3.3 หมวดวิชาเฉพาะ
93
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
12
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
8015001
กายวิภาคศาสตร์สําหรับพยาบาล
2(1-2-3)
Anatomy for Nurses
8015002
พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 1
2(1-2-3)
Pathophysiology for Nurses 1
8015003
พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2
2(1-2-3)
Pathophysiology for Nurses 2
8015004
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสําหรับพยาบาล
2(1-2-3)
Bio-chemistry For Nurses
8015005
การสร้างเสริมสุขภาพและโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
Health Promotion and Nutrition for Health
8016006
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Pharmacology for Nurses
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2) กลุ่มวิชาชีพ
81
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎี
45
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
8016101
แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Basic Concepts of Nursing science
8016601
การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Assessment
8016102
การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
8016301
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
3(3-0-6)
Pediatric Nursing 1
8017302
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3(3-0-6)
Pediatric Nursing 2
8016401
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(2-0-4)
Adult Nursing 1
8016602
กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Ethical and Legal Nursing
8017201
การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
8016402
การพยาบาลผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Gerontological Nursing
8016501
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 1
8017502
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 2
8016603
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
1(1-0-2)
Community Health Nursing 1
8017604
การวิจัยทางการพยาบาล
2(1-2-3)
Research in Nursing
8017202
การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
8017402
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
8017403
การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Health Management for Older Persons
8017605
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(2-0-4)
Community Health Nursing 2
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รหัสวิชา
8017606
8017103

ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Medical Care
การบริหารการพยาบาลและแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4)
Nursing Administration
and Professional Nursing Trend

2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
36
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
8016701
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
5(0-15-0)
Fundamental Nursing Practicum
8017702
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-9-0)
Pediatric Nursing Practicum
8017703
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(0-6-0)
Adult Nursing Practicum 1
8017704
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
4(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery Practicum 1
8017705
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-9-0)
Psychiatric and Mental Health
Nursing Practicum
8017706
ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2(0-6-0)
Adult Nursing Practicum 2
8018707
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
3(0-9-0)
Maternal and Newborn Nursing
and Midwifery Practicum 2
8018708
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
4(0-12-0)
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
Community Health Nursing
and Basic Medical Care Practicum
8018709
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
4(0-12-0)
Gerontological Nursing Practicum
8018710
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3(0-9-0)
Administration Nursing Practicum
8018711
ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Experience Nursing Practicum
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3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว หรือเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
8016801
นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล 3(1-4-4)
Nursing Innovation and Entrepreneurships
8017802
ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพพยาบาล
3(3-0-6)
English for Nursing
3.5 การจัดแผนการศึกษา
ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
2220200
2220510
4430120
7440110
8015001
8015002
8015004

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Non Credit)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การคิดและการตัดสินใจ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
กายวิภาคศาสตร์สําหรับพยาบาล
พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 1
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสําหรับพยาบาล
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
3
2
2
2
15

1
1
1
1
1
1
6

2
2
2
2
2
2
12

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
3
3
3
27

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18
ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2220201
2221210
2221310
3003110
3310810
8015003
8015005

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
จิตวิทยาการสื่อสาร
พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2
การสร้างเสริมสุขภาพและโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
รวม

3
3
3
3
3
2
2
19

1
1
1
1
1
1
1
7

2
2
2
2
2
2
2
14

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 21

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
6
6
3
3
36
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ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2220202
8016101
8016102
8016601
8016006
8016401

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
การพยาบาลพื้นฐาน
การประเมินภาวะสุขภาพ
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
รวม

3
3
3
2
2
2
15

1
3
2
1
2
2
11

2
0
2
2
0
0
6

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
5
3
4
4
28

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 17
ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

2220203
8016301
8016402
8016501
8016602
8016603
.................

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
การพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
เลือกเสรี
รวม

3
3
3
2
2
1
3
17

1
3
3
2
2
1
1
13

2
0
0
0
0
0
4
6

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

5
5

0
0

15
15

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
6
4
4
2
4
32

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 23
ชั้นปี 2 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8016701 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 15

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0
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ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
8017302
8017201
8017502
8017604
8017702
8017703
.................

ชื่อวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
การวิจัยทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
เลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
2
2
3
2
3
18

3
3
2
1
0
0
3
12

0
0
0
2
9
6
0
17

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
2
3
2
2
2
3
2
19

3
2
3
2
2
2
0
0
14

0
0
0
0
0
0
9
6
15

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

4
4

0
0

12
12

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
6
4
3
0
0
6
25

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 29
ชั้นปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
8017402
8017403
8017202
8017605
8017606
8017103
8017705
8018706

ชื่อวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การบริหารและแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง
6
4
6
4
4
4
0
0
28

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 29
ชั้นปี 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8017704 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 12

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0
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ชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8018707 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก
และผดุงครรภ์ 2
8018708 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
8018709 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3

0

9

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0

4

0

12

0

4
11

0
0

12
33

0
0

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

3
3
6

0
0
0

9
9
18

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 33
ชั้นปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8018710 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
8018711 ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
รวม

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ = 18

ศึกษาด้วย
ตนเอง
0
0
0
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3.6 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

2220510

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Thai for Communication
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็นหลักจาก
เรื่ อ งที่ ฟั ง ดู อ ย่ า งมี วิ จ ารณาณ พู ด สื่ อ สารเชิ ง บวกในโอกาสต่ า ง ๆ ระดั บ ของภาษา
การใช้น้ําเสียงในการพู ดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับใจความจากงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน
และเขียน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Use Thai language to communication property according to the situation.
Analyze and summarize the main points of the story that being heard. Use
critical thinking in things that being seen, speaking with positive communication
on various occasions, and in various language levels. Using tones of voice to
communicate. Read aloud according to orthography. Read for comprehension
from various types of writing, writing various types of works according to the
principles of writing, having manners for listening, speaking, reading and writing,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies

2220200

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
Non-Credit
Basic English
การใช้ คํ า ประโยค และไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น ที่ ต้ อ งใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะนําตนเองและผู้อื่น การตอบคําถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่ว นตัว ตลอดจนการใช้ภ าษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The use of words, sentences, and English grammar basics required in daily
life particularly in the factual section, introducing oneself and others, the
answer questions about personal information, as well as the use of English
for communication in a familiar situation, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3 (1-2-6)
English in Daily Life
การพัฒ นาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทางไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคํา การเรียงลําดับคํา รูปแบบประโยคในกาลพื้นฐาน เพื่อใช้ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic
knowledge of English grammar, function of words, word order, and sentence
patterns in basic tense for communication in daily life, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
3 (1-2-6)
English in General Situations
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
การติดต่อสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้คําศัพท์ สํ านวน
และโครงสร้ างไวยากรณ์ ได้อ ย่า งถู กต้ องเหมาะสม เน้นฝึ กปฏิบั ติแ บบบู รณาการจาก
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for
communication in English. Using appropriate vocabularies, idioms, and
grammar in both familiar and unfamiliar situations, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
3 (1-2-6)
English in Workplace
ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ ประโยคที่มีโ ครงสร้างที่ซับซ้อน และมี
รูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
English in unfamiliar situations. The use of sentences with complex
structures and forms of formal language use, focus on the integrated
practice from a variety of relevant case studies
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1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (1-2-6)
Ethics and Social Responsibility
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิตตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและการดําเนินชีวิตที่
สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มีจริยธรรมทางกาย วาจา และใจ
ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลักจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นและสังคมได้อย่างมีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย
The meaning and the importance of ethics and corporate social
responsibility, humans and the use of reason and ethics, understanding and
life in accordance with the principle of science, philosophy, and religion,
ethics concepts, the values and lifestyles consistent with the truth of the
world and life, the development of their physical, verbal, and ethics, as a
religious principles and ethical morality for good life, the development of
intellectual and creative problem solving, the development of life skills in
various fields for peaceful living together with other people and society,
focus on the integrated practice from a variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

3310810

จิตวิทยาการสื่อสาร
3 (1-2-6)
Communication Psychology
แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อนกลับของการสื่อสาร
โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสาร
ต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานและการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้ง
การประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อ สารที่เกิดขึ้น
ในองค์การ ได้แก่ การประชาสั มพันธ์ด้ว ยหลั กจิตวิทยา การบริห ารจัดการกับข่าวลื อ
การสร้างแรงจูงใจเพื่อการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพื่อ
พัฒนาชุมชน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The concepts and process of communication, communications in the
organization, communication between group and organization, a good
messenger and receiver, reflections of the communication, the organization
structure related to the efficiency of communication, the impact of
communications on job performance, the job satisfaction and organizational
commitment including the application of psychological knowledge to
enhance efficiency in communication that occur in the organization such as
public relations with the psychological, management of rumors, the
motivation to persuade and an analysis of personal body language,
volunteer for community development, focus on the integrated practice
from a variety of relevant case studies
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1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

22221210

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 (1-2-6)
King Wisdom for Local Development
ศึ ก ษา แ นว คิ ด หลั กก า รท ร งง าน หลั กป รั ช ญ าเ ศ รษ ฐ กิ จ พอ เ พี ย ง แ นว คิ ด
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
องค์ ค วามรู้ ไ ปใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น ชุ ม ชนและสั ง คมตาม
พระบรมราโชบาย เน้ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ บบบู ร ณาการจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
หลากหลาย
Royal working principle, self-sufficient concept, and sustainable
development, principle of the royal projects, the intelligent learning
approach for pilot community development based on the king wisdom, the
application knowledge from the sufficiency economy, to solve problems of
family and communities, the integrated practice a variety of relevant case
studies

4003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3 (1-2-6)
21st Century Skills for Living and Occupations
การสืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะที่ สํ า คั ญ ต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการประกอบอาชี พ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ในศตวรรษที่ 21 เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by integrating
application for important skills development for life and careers in 21st
century effectively, focus on the integrated practice from a variety of
relevant case studies
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1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

4430120

การคิดและการตัดสินใจ
3 (1-2-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การคิ ด เชิ ง ระบบ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ตรรกศาสตร์ แ ละการใช้ เ หตุ ผ ล กระบวนการตั ด สิ น ใจ
กระบวนการแสวงหาความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ กํ า หนดการเชิ ง เส้ น และการนํ า มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
The principle and process of human thinking, creativity, systematic thinking,
information analysis, logic and reasoning, decision processes, the process of
scientific knowledge acquisition, linear programming and its application in
solving problems in their daily life, focus on the integrated practice from a
variety of relevant case studies
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต
3 (1-2-6)
Computer Skills in Dynamic World
องค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การทํารายงานการสร้างตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน
การสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ การกํา หนดความต้อ งการและขอบเขตสารสนเทศการคัด เลื อ ก
สารสนเทศ ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์การค้นการประเมินคุณค่าของ
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างสร้ างสรรค์พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลคํา
ตารางการคํ า นวณ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ในโลกพลวัตเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย
Essential elements of information and communication technology, the use
of information and communication technologies, reporting, creating
spreadsheets, presentations, network communication and the effectively
uses of information technology and modern communication as well as
investigation of the law relating to the use of the computer and
information technology, ethics and the health of computer users, critical
thinking skills to use technology and the creatively use of information
technology including the practice in operating system program, data
searching, word processor program, spreadsheet and the presentations.
Practicing the operating system program data query, word processing,
spreadsheet and presentation, computer application to relate with the
changes in dynamic world, focus on the integrated practice from a variety
of relevant case studies
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8015001

กายวิภาคศาสตร์สําหรับพยาบาล
2(1-2-3)
Anatomy for Nurses
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ต่อมไร้ท่อ และระบบต่าง ๆ
ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์
Human structures on cell, tissues, organs and organ systems including to
human integumentary system, musculoskeletal system, nervous and
network system, circulatory system, respiratory system, digestive system,
urinary system, and reproductive system

8015002

พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 1
2(1-2-3)
Pathophysiology for Nurses 1
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทํางานของเซลล์และอวัยวะในระบบต่างๆ การปรับตัว
ของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ ได้แก่ ระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์
Changes in human body structures, cell mechanisms, human organs, and
body adaptations in pathological phases start with the following at the cell
level: the nervous system, the muscle system, the cardio-vascular system,
the respiratory system, the urinary system, the endocrine system and the
genital system - regarding that pathology

8015003

พยาธิและสรีรวิทยาสําหรับพยาบาล 2
2(1-2-3)
Pathophysiology for Nurses 2
พยาธิ ส รี ร วิ ท ยาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบต่ า ง ๆ ของร่ า งกาย ทั้ ง ระบบเซลล์ ระบบ
กล้ามเนื้อระบบประสาท ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
The pathophysiology of various systems of the human body, the cell
system, the musculoskeletal system, the nervous system, the
cardiovascular system, the respiratory system, the KUB system, the GI
system, the endocrine system and the reproductive system
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8015004

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสําหรับพยาบาล
2(1-2-3)
Bio-chemistry For Nurses
ความรู้ เบื้ องต้น ของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาของเซลล์ กรดเบสและบัฟเฟอร์ โครงสร้างและ
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลทั้ง 4 ชนิดคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ลิพิด และกรดนิวคลีอิก
เอนไซม์ แ ละจลนศาสตร์ ข องเอนไซม์ กระบวนการย่ อ ย ดู ด ซึ ม และเมทาบอลิ ซึ ม
ของสารชีวโมเลกุล ทั้ง 4 ชนิด ตลอดจนการควบคุมกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ของดีเอ็นเอ จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช่เซลล์ กลุ่มที่เป็นเซลล์ชนิดโปรคาริโอต และยูคาริโอต
คือ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิต ในด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม
การจัดหมวดหมู่ รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ตลอดจนบทบาทของจุลินทรีย์ในด้าน
สาธารณสุข
The basic knowledge of life, cell biology . acid-based and buffer systems ,
bio-chemical structures, the characteristics of bio-molecular for four types
of proteins - (1) carbohydrates, (2) lipids, (3) nucleic acids and (4) enzyme
and enzyme mechanisms, the processes of digestion, absorption,
metabolizing, and DNA explication in genetic translation with an emphasis
on particles of microbes, groups of prokaryotic cells and eukaryotic cells,
viruses, bacteria, fungi, and parasites - morphology, physiology, genetics,
and their classifications, the basic immunization system and the role of
microbes in public health is examined

8015005

การสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Promotion and Nutrition for Health
สุขภาพแบบองค์รวม พัฒนาการและสุขภาวะ ปัจจัยกําหนดสุขภาวะ แนวคิด ทฤษฎีการ
สร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การปูองกันการเจ็บปุวย และกลวิธีการสร้ างเสริม
สุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการและสุขภาพ ความสําคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ
การคํ า นวณปริ ม าณและพลั ง งานจากสารอาหาร โภชนาศาสตร์ ใ นบุ ค คลวั ย ต่ า ง ๆ
การใช้อาหารในการบําบัดโรค และการให้โภชนาศึกษา
The development and use of holistic health care theory, health promotion,
behavior, prevention and strategies for health promotion for people of all
ages, explains the importance of nutrition regarding health and volume
calculations energy from nutrients, nutrition in human life periods, nutrition
therapy, and nutritional education
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8016006

เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Pharmacology for Nurses
หลั ก การทั่ ว ไปทางเภสั ช วิ ท ยา ความหมาย และความสํ า คั ญ ของเภสั ช วิ ท ยา
เภสั ช จลนศาสตร์ เภสั ช พลศาสตร์ ข้ อบ่ งใช้ข องยา ผลข้ างเคี ยงและปฏิกิ ริย าต่ อกั น
ระหว่างยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยเน้นถึงยาที่มีผลต่อ
ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหั วใจและหลอดเลือด ระบบเลือดระบบทางเดินหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบต่อมไร้ท่อ และยาปฏิชีวนะ หลักการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
The general principles of pharmacology, the keywords of pharmacology.
Pharmacological kinetics, pharmacological dynamics, drug indications, side
effects and drug interactions which effect the human body drugs that act
on the autonomic nervous system, cardio-vascular system, blood system,
respiratory system, digestive system, central nervous system, and the
endocrine system - including antibiotic drugs, and rational drug use
2.2) กลุ่มวิชาชีพ
2.2.1) กลุ่มวิชาภาคทฤษฎี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8016101

แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Basic Concepts of Nursing science
ความสําคัญของศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดหลักและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการพยาบาล ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ปุวย ขอบเขต
และเปูาหมายวิชาชีพ กระบวนการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล การวางแผน
การพยาบาลและการจําหน่าย ทฤษฎีการพยาบาล ที่เลือกสรรและการนําไปใช้ หลักและ
กระบวนการของการสื่อสาร การสื่อสารในวิชาชีพการพยาบาล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการดูแลผู้รับบริการ
The significance of nursing science, the core concept of nursing that relates
to a person’s health, nursing ethics, patients’ rights, processional goals,
nursing processes, nursing documents, nursing care plans, discharge
planning, system theory, nursing theory (examples of nursing theory) at
each level, the principles and processes of effective communication by
professional nurses, interaction between individuals and groups in
relationship to clients
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8016601

การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกวัย ทั้งในภาวะปกติและ
ผิ ด ปกติ ท างด้ า นร่ า งกายและจิ ต สั ง คม ด้ ว ยการซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย
และการวิเ คราะห์ แปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบั ติก ารโดยคํ านึ งถึง ความเป็นมนุษ ย์
ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน
The concepts, principles and techniques used for the health assessment of
normal and abnormal individuals of all ages, physical and psychosocial
assessment, history taking, physical examination interpretation of laboratory
finding and individual health status analysis

8016102

การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
แนวคิด หลักการ และเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานที่คํานึงถึงการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
องค์รวม ในการดูแลบุคคลทุกวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน บนพื้นฐาน
ทฤษฎีการดูแล โดยคํานึงถึงสิทธิ ผู้รับบริการ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ กฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
The basic concepts, principles and techniques of basic nursing - in
relationship to holistic nursing care - for individual of all ages; including
both healthy people and people with illnesses. It is based on nursing
theories and humanized nursing care concern, along with patients’ rights,
patients’ safety and professional ethics
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8016301

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
3(3-0-6)
Pediatric Nursing 1
แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพยาบาลเด็ ก โดยยึ ด ครอบครั ว เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การส่งเสริม
ภาวะโภชนาการและการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติการส่งเสริม
การปูองกัน การดูแลรักษาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการฟื้นฟูสุขภาพ ที่คํานึง ถึง
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย
The concepts, theories and principles of holistic nursing care and caring for
pediatric nursing, information regarding care based on a family-centered
focus: providing immunizations, nutrition and breast feeding, and the
prevention of injuries. Furthermore, explains the integration with health
promotion, health prevention, care, cure and rehabitation concern, along
with professional ethics and laws, patients’ rights, patient safety, and
rational drug use

8017302

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3(3-0-6)
Pediatric Nursing 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในภาวะ
เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
เสี่ยงสูง การพยาบาลเด็กปุวยที่มีปัญหาการติดเชื้อ และการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
ในระบบต่าง ๆ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดู แ ลแบบองค์ ร วม คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
สิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย
The concepts, theories and principles of holistic nursing care and caring for
pediatric nursing. Includes information regarding care based on a familycentered Focus: in acute and critical stages, chronic stage, and end stage of
life for high-risk newborns, pediatric patients with infections and
abnormality concerns. Furthermore, explains professional ethics and laws,
patients’ rights, patient safety and rational drug use

40

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8016401

การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(2-0-4)
Adult Nursing 1
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปั ญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเสีย
สมดุล น้ํา เกลือแร่ ติดเชื้อ การผ่าตัด ปัญหาที่เกิดจากโรคติดต่อ โรคเขตร้อน ผิวหนัง
แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก ภูมิคุ้มกัน ปัญหาที่เกิดจากเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ปัญหาที่เกิด
จากความผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้ํา การย่อย การดูดซึม เผาผลาญ และ
การขับถ่ายอุจจาระ ฮอร์โมน การขับถ่ายปัสสาวะ กระดูก ข้อและกล้ ามเนื้อ ในภาวะ
เฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และภาวะเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเป็น
มนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของผู้ปุวย การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล
The concepts and principles of holistic nursing care - based on the caring
theories of humanized nursing care - regarding the health of adults.
Discusses the abnormally of fluid electrolyte imbalance, infections,
perioperative, communicable diseases and tropical disease. Furthermore, it
discusses problems with the skin, burns, immune system, cells, the
digestive system, elimination, the urinary system, bones, joints and muscles
- regarding acute, critical and chronic periods. Discusses the use of care in
relationship to humanizing, ethics, self-care and nursing processes, patient
safety, rational drug use, laws and professional ethics

8016602

กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Ethical and Legal Nursing
แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สิทธิของพยาบาล
และผู้ปุ วยลักษณะของกฎหมาย กฎหมายทั่ว ไป กฎหมายวิช าชีพการพยาบาลและ
กฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประเด็นปัญหาเชิง
จริยธรรม และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
The principles of ethics and nursing ethics, nursing professional, nursing
authority, clients’ rights, characteristics of laws, general laws, professional
nursing laws and public health laws in relation to the nursing profession including problems, ethics and laws of professional nursing and midwifery
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8017201

การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
แนวคิด และหลักการ ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด
การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันปัญหาสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพมารดา ทารกใน
ระยะตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด กลไกและกระบวนการคลอด การทําคลอดและ
ช่วยทําคลอด การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การสร้างเสริม
สั ม พั น ธ ภ า พ ระ หว่ า งม า รด า ทา รก แ ละ ค รอ บค รั ว ก าร ว าง แผ น คร อ บค รั ว
การพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ความปลอดภัย
ของผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่เหมาะสม
The concepts and theories of nursing care in antenatal care, intrapartum
and postpartum care, health assessment, health promotion and
prevention, attachment, breast feeding, family planning, nursing care
concern with professional ethics and laws, patient right ,patient safety and
rational drug use

8016402

การพยาบาลผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Gerontological Nursing
ทฤษฎีการสู ง อายุ การเปลี่ ยนแปลงทางด้า นร่า งกาย จิตใจ อารมณ์ สั ง คมและจิ ต
วิ ญ ญาณ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ พ บบ่ อ ยในผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ภาวะเฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง แนวคิ ด
เกี่ยวกับความผาสุก การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การพยาบาลผู้สู งอายุบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย
Theory of aging, physical, mental, emotional, social and spiritual changes,
common health problems, including acute and chronic illnesses. Concepts
of well-being, health promotion, disease prevention in older persons.
Gerontological Nursing care based on Humanized care theory, ethics,
patient safety and Rational drug use
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หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8016501

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 1
แนวคิด ทฤษฎีทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตและ
พฤติ ก รรมการปรั บ ตั ว คุ ณ ลั ก ษณะและบทบาทของพยาบาลจิ ต เวช ระบบบริ ก าร
สุขภาพจิต หลั กการขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การส่งเสริมและ
ปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง มุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัย
ของผู้ปุวย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Concepts and theories of psychology, mental health and psychiatric nursing
factors that influence mental health and behavior adaptation.
Characteristics and the roles that psychiatric nursing and the psychiatric
care system play are also discussed. Information regarding the principles,
processes and relationships between the promotion and prevention of
mental health problems in risk groups, along with those of the individual,
family and community. Concern with patient safety, rational drug use, laws
and professional ethics

8017502

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 2
ลั ก ษณะสํ า คั ญ และเกณฑ์ ก ารจํ า แนกโรคทางจิ ต เวช การบํ า บั ด รั ก ษาทางจิ ต เวช
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทางสุขภาพจิตและบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวช
โดยใช้กระบวนการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร และจิตใจของความเป็นมนุษย์ เลือกใช้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุข
ภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
และความปลอดภัยของผู้ปุวย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
The important characteristics, psychiatric problem classification, treatments,
and nursing care for groups at risk of mental health and psychiatric
problems. Psychiatric nursing processes, using Humanized Nursing Care, are
also discussed, the integration of appropriate technology and resources
with traditional wisdom to promote individual, family and community
health is also presented. Concern with patient safety, rational drug use,
laws and professional ethics
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8016603

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
1(1-0-2)
Community Health Nursing 1
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัว เครื่องมือในการประเมินครอบครัว การดูแล
ตามกระบวนการพยาบาลครอบครัว อนามัยในโรงเรียน การดูแลระยะยาวและการส่งต่อ
การดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน นวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว ยึดหลักกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของประชาชนและผู้รับบริการ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล
The concepts of family health in relation to the health care system including home health care, home visits, and long term care. Continuous
care, family empowerment, application of nursing practice, evidence-based
practice, and innovation are also discussed. Concern with patient safety,
rational drug use, laws and professional ethics

8017604

การวิจัยทางการพยาบาล
2(1-2-3)
Research in Nursing
แนวคิด กระบวนการ ระเบียบวิจัย การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาล การใช้สถิติใน
การวิจัยทางการพยาบาล การทําโครงการวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น จริยธรรมการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
The concepts, processes, research methodologies, nursing research designs,
biostatistics and the use of statistics when conducting nursing research.
Information about conducting basic nursing research projects is also
presented. Concern with ethics
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017202

การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
แนวคิด ความรู้ หลักการเกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์และการคลอด การดูแลมารดาและ
ทารกหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันปัญหาสุขภาพ การประเมิน
ภาวะสุขภาพและภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด และการส่งต่อ
การให้ความรู้และคําแนะนําในการปูองกันและจัดการภาวะเสี่ยง การเตรียมและช่วยเหลือ
การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษในการทํา สูติศาสตร์หัตถการ การช่วยทําคลอด การดูแล
มารดาและทารกหลังคลอด การแก้ไขปัญหาสุขภาพ การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การสร้าง
เสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว การวางแผนครอบครัว การพยาบาล
แบบองค์ร วมบนพื้น ฐานการดูแ ลด้ว ยจิตใจความเป็ นมนุ ษย์ โดยยึดหลั กคุณ ธรรม
จริ ยธรรมและกฎหมายวิช าชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ความปลอดภัยของ
ผู้รั บบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ห ลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่เหมาะสม
Concepts and principles of holistic nursing care and caring about risk and
health problems in antenatal care, intrapartum and post partum care,
health promotion and prevention, health assessment, risk assessment,
screening, consult and referring, preparing for special examination,
operative delivery, attachment, excusive breast feeding, family planning,
nursing care concern with professional ethics and laws, patient right, patient
safety and rational drug use
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หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017402

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์ การหายใจ เลือดและส่วนประกอบของเลือด
การไหลเวียนเลือดและน้ําเหลือง สมองและไขสันหลังในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง
ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิและ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการ
ดูแลตนเอง
Concepts and principles of holistic nursing care ,Humanized nursing care,
health problem , abnormally of genital organs, the sexual system, the
respiratory system, blood and components, the circulatory and lymphatic
systems, the brain, the spinal cord and the nervous system. acute, critical
and chronic care , ethics, and human rights in relationship to nursing
processes, and self-care, , patient right ,patient safety and rational drug use

8017403

การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Health Management for Older Persons
แนวคิดและหลักการการจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกัน โรค บรรเทาอาการ และฟื้นฟูส ภาพแก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และ
ผู้สูงอายุที่มีการเบี่ยงเบนทางสุขภาพ
Concepts, principles of management health care in older persons, case
management for health promotion, prevention, health problem relief, and
health rehabilitation of healthy aging and deviated health problem
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หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017605

การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(2-0-4)
Community Health Nursing 2
การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสาธารณสุข
และภูมิปัญญาในการพัฒนาสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม
ระบาดวิ ท ยา การใช้ ก ระบวนการพยาบาล บทบาทของพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชนใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริม ปูองกัน ดูแลและฟื้นฟู
สุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและ
ความปลอดภัยของประชาชนและผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
concepts of public health, health development plans, health innovation
and local wisdom regarding personal, family and community health,
occupational health, environmental health, epidemiology, community
health nursing processes, role of community health nursing, the family and
the community in order to promote, prevent and rehabilitate. Concern with
patient safety, rational drug use, laws and professional ethics

8017606

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Medical Care
ศึกษาแนวคิด หลักการการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัย
แยกโรค การให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม การช่วยเหลือผู้ปุวย
ในภาวะฉุกเฉินและการตัดสินใจพิจารณาส่งต่อเพื่อการรักษา การบําบัดทางด้านหัตถการ
การใช้ ย าในการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น อย่ า ง สมเหตุ ผ ลและการบั น ทึ ก การให้
การรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข โดยยึดหลักจริยธรรม หลักสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ คํานึงถึงสิทธิผู้ปุวย ความปลอดภัยของประชาชนและ
ผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Principles of basic medical treatment, health assessment, differential
diagnosis, providing primary medical care, medicine, surgery, emergency
patient care, referral for treatment and operative therapy. Information is
presented regarding the reasonable use of medication for basic medical
care, recording in accordance with Ministry of Public Health regulations, and
by adhering to proper ethics and professional law. Concern with patient
safety and rational drug use
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หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017103

การบริหารการพยาบาลและแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration and Professional Nursing Trend
แนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ก ารบริ ห าร ภาวะผู้ นํ า ในการบริ ห ารและการเป็ น ผู้ นํ า
ทางการพยาบาล การจั ดการองค์ก ารพยาบาล กระบวนการและเทคนิ ค การบริ ห าร
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ ยึ ด หลั ก จริ ย ธรรมและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ ผู้ ปุ ว ย
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ ในการบริหาร การศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล
องค์กรวิชาชีพพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพ
พยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล สารสนเทศทางการพยาบาล
Concepts, principles, management theories, leadership, organization,
processes, administration and human services in relation to professional
nursing services. Includes the study of the development of professional
nursing, and current issues and trends. Concern with patient safety, rational
drug use, laws and professional ethics
2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8016701

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
5(0-15-0)
Fundamental Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการ
ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพไม่ ซั บ ซ้ อ นในสถานการณ์ จ ริ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง สิ ท ธิ ผู้ รั บ บริ ก ารและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้รับบริการ
การใช้อย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum in fundamental nursing, using nursing process , holistic nursing
care, for clients with non-complicated illnesses. Includes patient rights’,
patient safety, rational drug use, laws and nursing ethics
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017702

ปฏิบัติการพยาบาลการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-9-0)
Pediatric Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการให้
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยมีครอบครัว เป็นศูนย์กลาง ครอบคลุ มมิติการส่ งเสริม
การปู องกัน การดูแลรั กษาและการฟื้น ฟูสุ ขภาพ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การเจริ ญเติ บโตและ
พัฒนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดา การปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง
การพยาบาลเด็กปุวยที่มีปัญหาการติดเชื้อ และการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวม การปฏิบัติการพยาบาลโดย
พิ จ ารณาความปลอดภั ย ของผู้ รั บ บริ ก าร การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล ภายใต้ ข อบเขต
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum in pediatric nursing and adolescents, apply nursing processes
through holistic care for promoting growth and development, nutrition,
immunizations, health behaviors, and breast feeding, prevention of injuries
in high-risk newborns, pediatric patients with infection and abnormalities,
Includes patient rights’, patient safety, rational drug use, laws and nursing
ethics

49

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017703

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(0-6-0)
Adult Nursing Practicum 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ก ระบวนการพยาบาลในการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม
บนพื้ น ฐานทฤษฎี ก ารดู แ ลด้ ว ยความเอื้ อ อาทรแก่ บุ ค คลวั ย ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพ
เกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ฮอร์โมน
ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากโรคติ ด ต่ อ และโรคเขตร้ อ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
การรับประทานอาหารและน้ํา การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ ผิวหนัง กระดูก
ข้ อ และกล้ า มเนื้ อ ในภาวะเฉี ย บพลั น ภาวะวิ ก ฤต และภาวะเรื้ อ รั ง ใช้ ก ระบวนการ
พยาบาลโดยคํานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของ
บุ ค คลในการดู แ ลตนเองการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยพิ จ ารณาความปลอดภั ย ของ
ผู้รับบริการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum in adult nursing, apply nursing processes through holistic care
for adults as it relates to the abnormally of sensory organs, the immune
system, cells and hormones, infectious diseases and tropical diseases,
problems with the digestive system, water imbalance and the urinary
system, deification mechanism, skin, bones, joints and muscles, in relation
to acute, critical and chronic periods, Includes patient rights’, patient
safety, rational drug use, laws and nursing ethics
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017704

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
4(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล การตรวจครรภ์ การช่วยคลอด การทําคลอด และการดูแลระยะ
หลังคลอด การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารกและครอบครัว การเลี้ยงบุตร
ด้ว ยนมแม่ การเลื อกใช้ ยาอย่า งสมเหตุ ผ ล การให้ คํา ปรึก ษาก่อ นสมรส การวางแผน
ครอบครัว และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum and apply nursing processes through holistic care, evidence base
practice in pre-marriage counseling, antenatal care, delivery and
postpartum care, breastfeeding, family planning, Includes patient rights’,
patient safety, rational drug use, laws and nursing ethics

8017705

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-9-0)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
ฝึ กปฏิ บั ติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ในการดู แลสุ ข ภาพแบบองค์รวม
แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางจิต อารมณ์ พฤติกรรม ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
กับผู้ปุวยและญาติ จัดกิจกรรมเพื่อการบําบัด และฟื้นฟูสภาพ สอนและให้คําปรึกษาทาง
จิต เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งส่งเสริม
และฟื้นฟูสุขภาวะของบุคคลและ ครอบครัว การปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณาความ
ปลอดภัย ของผู้ รั บ บริ การ การใช้ยาอย่างสมเหตุผ ล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ
Practicum and apply nursing processes through holistic care, evidence base
practice , humanized nursing care for groups at risk of problematic mental
health, emotional problems, behavior problems , professional approach
and relationships skills, creating activities for therapeutics and rehabilitation,
teaching and counseling for mental health enhancement, and the
integration to local and traditional knowledge for the promotion and
rehabilitation of health at the individual and family level. Includes patient
rights’, patient safety, rational drug use, laws and nursing ethics
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017706

ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2(0-6-0)
Adult Nursing Practicum 2
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ก ระบวนการพยาบาลในการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม
บนพื้ น ฐานทฤษฎี ก ารดู แ ลด้ ว ยความเอื้ อ อาทรแก่ บุ ค คลวั ย ผู้ ใ หญ่ ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภา พ
เกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข องอวั ย วะสื บ พั น ธุ์ แ ละเพศสั ม พั น ธ์ การหายใจ เลื อ ด
และส่ ว นประกอบของเลื อ ด การไหลเวี ย นเลื อ ดและน้ํ า เหลื อ ง สมองและไขสั น หลั ง
ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ยึ ด หลั ก จริ ย ธรรมและหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เลื อ กใช้ ท รั พ ยากร เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณา
ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้อย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ
Practicum and apply nursing processes through holistic care, evidence base
practice in adults with problematic health, abnormally of genital organs,
sexual system, respiratory system, blood and component, circulatory and
lymphatic systems, brain, spinal cord and the nervous system. Furthermore,
the information covers acute, critical and chronic periods, using humanizing
care, ethics and human rights in relation to nursing processes, selecting
appropriate technologies for nursing care, and the enhancement of selfcare

8018707

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2
3(0-9-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม และข้อมูลเชิงประจักษ์
ในการดูแล สร้างเสริม ปูองกัน ฟื้นฟู สุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการดูแลระหว่างตั้ งครรภ์ คลอดและหลั งคลอด ในมารดาและทารกที่มีภ าวะเสี่ ย ง
และมีปัญหาสุขภาพ คัดกรอง ให้คําแนะนํา ส่งต่อ ช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูสภาพ
เตรี ย มและช่ว ยเหลื อในการตรวจด้ว ยเครื่ องมือ พิเ ศษ ช่ ว ยเหลื อ ในการทํ าสู ติศ าสตร์
หัตถการ ดูแลทารกแรกคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพ การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่
ตระหนักถึงสิทธิผู้ปุวย ความปลอดภัยของผู้ปุวย การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยึดหลัก
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum and apply nursing processes through holistic care, evidence base
practice for assessment and screening risk factors in antenatal care,
preparation and serving for investigation with special equipment, assist
obstetrics operation, post partum care , breast feeding, attachment,
Includes patient rights’, patient safety, rational drug use, laws and nursing
ethics
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8018708

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 4(0-12-0)
Community Health Nursing and Basic Medical Care Practicum
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชนในการดู แ ลสุ ข ภาพบุ ค คล ครอบครั ว กลุ่ ม คน
และดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชน การอนามั ย โรงเรี ย น อาชี ว อนามั ย และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้ว ยจิ ตใจของความเป็ นมนุษย์ โดยใช้กระบวนการพยาบาลชุมชน การมีส่ วนร่ว มของ
บุคคล ครอบครัวชุมชน การใช้แหล่งประโยชน์ และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์
ความรู้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย
วินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ส่งต่อผู้ปุวยและ
บันทึกการให้การรักษาพยาบาลขั้นต้นอย่างถูกต้องเหมาะสม การปฏิบัติการพยาบาลโดย
พิจารณาสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขต
จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum and apply nursing processes through holistic care, evidence base
practice in community health nursing , for individuals, families, groups and
communities ,includes school health, occupational and environmental
health , using community participation through the integration to local
wisdom, application of knowledge concerning primary medical care as to
physical interviewing, physical examination, illness classification, primary
medical care, resuscitation, the referring system, and primary medical care
recording. Includes patient rights’, patient safety, rational drug use, laws
and nursing ethics
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8018709

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
4(0-12-0)
Gerontological Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บน
พื้นฐาน ทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์ การจัดการกับ
ภาวะเสี่ยงในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ ทั้งภาวะเฉียบพลันและ
เรื้อรั ง โดยใช้ แนวคิดความผาสุก การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค การฟื้นฟู
สมรรถภาพในผู้สู งอายุ การพยาบาลผู้สู งอายุบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทรและจิ ตใจของความเป็นมนุษย์ มุ่งเสริมสร้างความรู้สึ กมีคุณค่าในตนเอง การ
ปฏิบัติการพยาบาลยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยของผู้รับบริการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีีพ
Nursing practicum in older persons, nursing processes for holistic care
based on Humanized Care Theory, concept of well-being, health
promotion, disease prevention, rehabilitation in older persons to
enhancement self esteem, risk management, acute and chronic health
problems, ethics and human rights, patient safety, rational drug use,
patients’ rights,ีprofessional ethics and professional law

8018710

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3(0-9-0)
Administration Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการทางการพยาบาล บทบาทหัวหน้าเวร หัวหน้าทีม สมาชิกทีม
พัฒนาการเป็นผู้นําทางการพยาบาลด้วยจิตบริการ การประเมินความต้องการบริการและ
พัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ยึ ดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนในการ
บริหาร เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบันการปฏิบัติการพยาบาล จัดการให้เกิดความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ
Practicum in nursing management, developing leadership, assessing the
standard of nursing management, situational analysis, needs assessment,
Quality improvement, risk management, patient rights’ and patient safety,
rational drug use, ethics in management nursing professional and nursing
council member, laws and nursing ethics
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8018711

ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Experience Nursing Practicum
ฝึ ก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ทางการพยาบาลในสถานบริก ารสุ ขภาพที่ เ ลื อ กสรร ภายใต้
การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ นํากระบวนการพยาบาลใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบ
องค์รวม ร่วมทํางาน กับทีมสุขภาพ ตัดสินใจทางการพยาบาล โดยคํานึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ
การปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ ยาอย่างสม
เหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
Practicum in professional nursing in select health settings under the
supervision of clinical preceptors Based on nursing process through holistic
care, includes patient rights’, patient safety, rational drug use, laws and
nursing ethics

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือที่คณะพยาบาลศาสตร์เปิด
สอน ดังนี้
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8016801

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล
3(1-4-4)
Nursing Innovation and Entrepreneurships
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและบทบาทพยาบาล ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
โดยการใช้ภูมิปั ญญาไทยร่ว มกับการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศมาสั งเคราะห์ ออกแบบ
สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมถึงการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม
ทางการพยาบาล แนวคิดการประกอบการด้านสุขภาพ ธุรกิจและลักษณะของธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สถานพยาบาลสถานดูแลเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานออกกําลัง
กาย นันทนาการเพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านความงามและสุขภาพ การดูแลที่บ้าน
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพที่ บ้ า น มาตรฐานของสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้อง
Concepts of innovation and the roles that nurses assume in the
development of nursing innovation includes Thai wisdom together with
information technology to synthesize, design, create and innovative nursing.
Concept of Health Entrepreneur, business and characteristics of health,
primary child care health center, elderly health center, fitness center,
recreation for health and beauty, health services, home health care, health
equipment for home health care - with the related standard of the
entrepreneur center.
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี - ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)

8017802

ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพพยาบาล
3(3-0-6)
English for nursing
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพการพยาบาล การให้บริการพื้นฐานทางการพยาบาล
การสื่อสารทางการพยาบาล การแนะนําบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก การใช้ประโยค
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก าร การบริ ก ารในแผนกต่ า งๆ ในโรงพยาบาล การบั น ทึ ก
ทางการพยาบาล การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน การเขียนแบบฟอร์ม การเขียนบันทึก
และรายงานประจําวัน
English language skills used in the nursing profession, basic nursing services
and communication, introduction to medical services and facilities, daily
reports, note taking, record keeping and charting, professionally
communicate in English with medical colleagues, grammar; vocabulary;
groups of key words and phrases; routine sentences; and dialogues, provide
nursing services in various hospital departments
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางภัทรา ซูริค

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุง
ครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่าปริญญาตรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครราชสีมา , 2524

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ภัทรา ซู ริค.(2560).ความรู้ ทัศ นคติ ความพร้อม และแนว
ทางการเตรียมการจัดการศึกษาพยาบาลสู่ประชาคมอาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.วารสาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา,23(1). 73-84.
3. ประสบการณ์
3.1 หัวหน้าฝุายการพยาบาล โรงพยาบาลขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2524-2526
3.2 นักวิชาการสาธารณสุข ฝุายแผนงานและประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2529-2531
3.3 นั ก วิ ช าสาธารณสุ ข ฝุ า ยนโยบายและแผน สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุ ข
พ.ศ. 2531-2534
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วท.ม.(การพยาบาลสาธารณสุข)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา , 2556
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2529

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

57

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางภัทรา ซูริค (ต่อ)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์
ด้านการสอนและการบริหาร
3.4 หัวหน้าสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2534-2540
3.5 รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2544-2545
3.6 รองคณบดีฝุายวิจัยและพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2546-2549
3.7 รองคณบดีฝุายวิจัยและพัฒนา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2552-2554
3.7 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 25542556
3.8 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2557-2562
3.9 รองคณบดีฝุายยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตและวิชาการ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
2

ชื่อ-นามสกุล
เรือเอกหญิง สุพตั รา
นุตรักษ์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)

พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
, 2551
วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพเรือ , 2544

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 สุขศิริ ประสมสุข ธิติพร สุวรรณอําภา วรรณไพร แย้มมา สุพัตรา นุตรักษ์ และกัลยา
แก้วสม (2562).ประสบการณ์ของหญิงพิการ ทางสายตากับการรับรูข้ ่าวสารทางด้านการ
บริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 79-87.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชี พประจํา หอผู้ ปุว ยทารกแรกเกิด ที่มี ภาวะเสี่ย งสู ง โรงพยาบาลสมเด็ จ
พระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. 2540-2544
3.2 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ มหาวิทยาลัย
ปทุ ม ธานี รายวิ ช าที่ ส อน ดั ง นี้ การพยาบาลเด็ ก และวั ย รุ่ น วิ จั ย ทางการพยาบาล
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการส่งเสริมภาวะสุขภาพ พ.ศ. 2552-2553
3.3 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ รายวิชาที่สอน ดังนี้ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ภาษาอังกฤษเพื่อประเมินภาวะ
สุขภาพ พ.ศ. 2553-2554
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
2

ชื่อ-นามสกุล
เรือเอกหญิง สุพตั รา
นุตรักษ์ (ต่อ)

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

59

3. ประสบการณ์
3.4 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏชัยภูมิ รายวิชาที่สอน ดังนี้ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 2 พ.ศ. 2554-2556
3.5 อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม รายวิชาที่สอน ดังนี้ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน พ.ศ. 2556-2557
3.6 อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) รายวิชาที่สอน
ดังนี้ Family-Centered Care for Infant, Child, and Adolescent I,II (การพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น 1,2) Holistic Childbearing and Family Nursing II,III (การพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2,3) Family-Centered Care for Infant, Child, and
Adolescent Practicum I,II (ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1,2) Holistic
Childbearing and Family Nursing Practicum I,III (ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 1,3) พ.ศ. 2557-2559
3.7 อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดภาควิชาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี รายวิชาที่สอน ดังนี้ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 การพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ 1 พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
3

ชื่อ-นามสกุล
นางมุกข์ดา ผดุงยาม

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
อาจารย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
, 2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2539
วิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลา,
2533

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 มุกข์ดา ผดุงยาม และ อัญชลี ช. ดูวอล.(2561).กลยุทธ์การฟื้นฟูพลังสุขภาพจิตใน
ผู้สูงอายุ.วารสารสมาคมพยาบาลทหารบก, 19(1). 66-73.
2.2 มุกข์ดา ผดุงยาม สรัลรัตน์ พลอินทร์ และ วันดี ชูชื่น.(2559). การรับรู้ภาวะสุขภาพ
องค์รวมของมารดาวัยรุ่น ครอบครัว และสังคมรอบข้างของมารดาวัยรุ่น ในจังหวัด
เพชรบุรี. EAU Heritage, 10(2). 250-261.
3. ประสบการณ์
3.1 วิทยาจารย์ ระดับ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2533-2535
3.2 วิทยาจารย์ ระดับ 4 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2535-2538
3.3 วิทยาจารย์ ระดับ 5 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2538-2541
3.4 พยาบาลวิชาชีพระดับ 6 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2541-2546
3.5 พยาบาลวิชาชีพระดับ 7 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2546-2549
3.6 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2550-2557
3.7 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
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กศ.ด.(จิตวิทยาให้
คําปรึกษา)
พย.ม.(สุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวช)
ประกาศนียบัตร
พยาบาลและผดุง
ครรภ์ชั้นสูงเทียบเท่า
ปริญญาตรี

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
4

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวธิติพร
สุวรรณอําภา

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
อาจารย์

พย.ม.(พยาบาล
ศาสตร์)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1. หนังสือ/ตํารา
2558
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ธิติพร สุวรรณอําภา บวรจิต เมธาฤทธิ์ อนันต์ เหมือนละม้าย ศิริจิตร ช่อสุวรรณ และประเสริฐ
ศรีนวล. (2561)การพัฒนาแนวทางการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี .วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี.9(1) มค.-เมย. 22-29.
2.2 สุขศิริ ประสมสุข ธิติพร สุวรรณอําภา วรรณไพร แย้มมา สุพัตรา นุตรักษ์ และกัลยา แก้วสม
(2562).ประสบการณ์ของหญิงพิการ ทางสายตากับการรับรู้ข่าวสารทางด้านการบริการสุขภาพ
ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 79-87.
3. ประสบการณ์
3.1 ปฏิบัติงานห้องคลอดสามัญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กทมฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
พ.ศ. 2540-2543
3.2 ปฏิบัติงานห้องคลอดโรงพยาบาลประจําอําเภอพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร พ.ศ. 2543-2544
3.3 เป็นอาจารย์สอนในสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในหน่วย ห้องคลอด ฝากครรภ์ และหลังคลอด พ.ศ. 2559-2560
3.4 เรียนศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาลเน้นความเชี่ยวชาญทางด้านมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2559
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
ที่
5

นายสุขศิริ
ประสมสุข

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(สาขาการพยาบาล)

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
2548
พย.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ)

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ดลพร เผือกคง ทวี เชื้อสุวรรณทวี ธรรม จตุนาม สุขศิริ ประสมสุข นิพัทธ์ พ้นภัย ขจร
พรรณ สุวรรณสําริด. (2560). สถานการณ์และการมีส่วนร่วมของสังคมในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงานของคนพิการ. วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 16:1 (มกราคม - ธันวาคม 2560). 4-17.
2.2 สุขศิริ ประสมสุข ทวี เชื้อสุวรรณทวี ดลพร เผือกคง. (2560). สถานการณ์ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพคนพิการในประเทศไทย. วารสารวิทยาลัยราช
สุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ. 16:1 (มกราคม - ธันวาคม 2560). 29-39.
2.3 สุขศิริ ประสมสุข นําพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ ชัยยา นรเดชานันท์และ เอกชัย มลเลษ.
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของแม่ที่ดูแลบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ฉบับพิเศษ (กค.- ธันวาคม 2561). 175-192.
2.4 ชัยยา นรเดชานันท์ สุขศิริ ประสมสุข เพชรีย์ กุณาละสิริ และนําพิชญ์ ธรรมหิเวศน์.
LOW-INTENSITY THAI YOGA EXERCISE IMPROVES FUNCTIONAL FITNESS
AND QUALITY OF LIFE IN INACTIVE OLDER ADULTS. วารสารวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ฉบับพิเศษ (กค.ธันวาคม 2561).123-135. 20(1).
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วท.บ.(สุขศึกษา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2535
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล
นายสุขศิริ
ประสมสุข (ต่อ)

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.5 สุขศิริ ประสมสุข ธิติพร สุวรรณอําภา วรรณไพร แย้มมา สุพัตรา นุตรักษ์ และกัลยา
แก้วสม (2562).ประสบการณ์ของหญิงพิการ ทางสายตากับการรับรูข้ ่าวสารทางด้าน
การบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 79-87.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลประจําห้องอุบัติเหตุ ปฏิบัติงานที่ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2525-2530
3.2 พยาบาลสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อพยพชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.ตราด พ.ศ. 2531-2535
3.3 หัวหน้าโครงการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่นครเวียงจันทร์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ. 2536
3.4 อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2537-2539
3.5 ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พ.ศ. 2540-2557
3.6 หัวหน้าแผนงานและประกันคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2558-2559
3.7 ผู้ช่วยคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรรณไพร
แย้มมา

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)
พย.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล , 2550
มหาวิทยาลัยบูรพา , 2541

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 สุขศิริ ประสมสุข ธิติพร สุวรรณอําภา วรรณไพร แย้มมา สุพัตรา นุตรักษ์ และกัลยา
แก้วสม (2562).ประสบการณ์ของหญิงพิการ ทางสายตากับการรับรูข้ ่าวสารทางด้าน
การบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 79-87.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ปุวยเด็ก โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี พ.ศ. 2541-2542
3.2 พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ปุวยเด็ก โรงพยาบาลพระราม 9 พ.ศ. 2542-2548
3.3 หัวหน้าแผนกผูป้ ุวยนอกเด็ก โรงพยาบาลพระราม 9 พ.ศ. 2548-2550
3.4 อาจารย์ประจํา สาขาสตรีและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
(ร่วมสอนรายวิชา การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1, ปฏิบัตกิ ารพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์1 และปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2)
พ.ศ. 2551-2553
3.5 อาจารย์ประจํา ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554-2556
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรรณไพร แย้มมา
(ต่อ)

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์
3.6 อาจารย์ประจํา ภาควิชาการพยาบาลมารดาและทารก คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ร่วมสอนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์ 2) พ.ศ. 2556-2557
3.7 อาจารย์ประจํา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ (ร่วมสอนรายวิชา
Holistic Childbearing and Family Nursing Practicum I และ Holistic
Childbearing and Family Nursing Practicum III) พ.ศ. 2557-2558
3.8 อาจารย์ประจํา ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ร่วมสอนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ
ผดุงครรภ์1 และผดุงครรภ์ 2) พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิ/
ที่
ทางวิชาการ สาขาวิชา
7

นางสาวกนิษฐ
ศรีปานแก้ว

อาจารย์

พย.ม.(การ
พยาบาล
ผู้ใหญ่)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545

66

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 Saifon Kanthamalee and Kanit Sripankaew. (2014). Effect of neurobic exercise on memory
enhancement in the eldery with dementia. Journal of Nursing Education and Practice, 4(3). 69-78.
วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย, 2537 3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลประจําการหอผู้ปุวยอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2537-2539
3.2 พยาบาลประจําการหอผู้ปุวยศัลยกรรมจงกลนี วัฒนวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2540-2552
3.3 พยาบาลประจําการหอผู้ปุวยและพยาบาลวิจัย ศูนย์โรคลมชัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2552-2553
3.4 หัวหน้าภาคอาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พ.ศ. 2553-2556
3.5 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พ.ศ. 2556-2558
3.6 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรมั ย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พ.ศ. 2558-2560
3.7 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอนและนิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

นางลออ
สิงหโชติสุขแพทย์

อาจารย์

พย.ม.(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
เทียบเท่าปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช
พิษณุโลก, 2530

9

นางสาวมนชยา สมจริต

อาจารย์

วท.ม.(การพยาบาล
สาธารณสุข)
พย.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล,
2555
มหาวิทยาลัยมหิดล ,
2548

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัดงาน
ปฤษณา เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต. (2562).ผลของการใช้
โปรแกรมกลุ่มบําบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยสูงอายุใน
โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1)
มค.-เมย. 38-46
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัตคิ รอบครัวและชุมชน โรงพยาบาล
เขาย้อย อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2530-2556
3.2 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัดงาน ปฤษณา
เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต. (2562).ผลของการใช้โปรแกรม
กลุ่มบําบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยสูงอายุในโรงพยาบาลเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 38-46.
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8

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

68

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมนชยา สมจริต
(ต่อ)

10

นายประเสริฐ ศรีนวล

อาจารย์

พย.ม.(การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผ่าตัด รพ.ศิริราช พ.ศ. 2548-2555
3.2 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2555-2557
3.3 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
ด้านการสอน
3.4 สอนและร่วมสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพ การตรวจ
รักษาโรคเบื้องต้น วิทยาการระบาด การพยาบาลพื้นฐาน การประเมินภาวะสุขภาพ
พ.ศ. 2555-2557
3.5 สอนและร่ ว มสอนรายวิ ชาการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชน วิ ชาการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
วิชาการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น วิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ วิชาการพยาบาลพื้นฐาน
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพ วิชาการช่วยฟื้นคืนชีพ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
1. หนังสือ/ตํารา
เฉลิมพระเกียรติ, 2557
วิทยาลัยพยาบาลพระจอม 2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ธิติพร สุวรรณอําภา บวรจิต เมธาฤทธิ์ อนันต์ เหมือนละม้าย ศิริจิตร ช่อสุวรรณและ
เกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ประเสริฐ ศรีนวล. (2561)การพัฒนาแนวทางการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
(สถาบันสมทบของ
วัยรุ่น ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี .
มหาวิทยาลัยมหิดล), 2545
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.9(1) มค.-เมย.22-29.
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9

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ

69

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
10

ชื่อ-นามสกุล
นายประเสริฐ ศรีนวล
(ต่อ)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

69

3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านคลองน้อย อําเภอสวี จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2545-2552
3.2 พยาบาลวิชาชีพ รักษาการหัวหน้าสถานีอนามัยหุบกะพง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2553-2554
3.3 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ปุวยชาย โรงพยาบาลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2555-2558
3.4 อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี สอนและร่วมสอนรายวิชาภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน การรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ระบาดวิ ท ยาและชี ว สถิ ติ นิ เ ทศรายวิ ช า
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ปฏิบัติการอนามัยชุมชน 1,2 ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,2 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
11

ชื่อ-นามสกุล
นางรวินันท์ นุชศิลป์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม.(การพยาบาล
สาธารณสุข)
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

มหาวิทยาลัยมหิดล,
2553
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี กรุงเทพ,
2536
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี นราธิวาส,
2528

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัดงาน ปฤษณา
เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต. (2562).ผลของการใช้โปรแกรม
กลุ่มบําบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยสูงอายุในโรงพยาบาลเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 38-46.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลเทคนิค OPD ER โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2528-2534
3.2 พยาบาลวิชาชีพ อายุรกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2536-2539
3.3 งานพัฒนาบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2539-2540
3.4 สํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2541-2557
3.5 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2557-2558
3.6 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
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ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นต้น

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

71

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
12

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกัลยา แก้วสม

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ
อาจารย์

พย.ม.(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)
พย.บ.(การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง)

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2544

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

71

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 สุขศิริ ประสมสุข ธิติพร สุวรรณอําภา วรรณไพร แย้มมา สุพตั รา นุตรักษ์ และ
กัลยา แก้วสม (2562).ประสบการณ์ของหญิงพิการ ทางสายตากับการรับรู้ขา่ วสาร
ทางด้านการบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพของหญิงตาบอดสามพราน จังหวัด
นครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 79-87.
3. ประสบการณ์
ด้านการรับราชการ / การทํางาน
3.1 อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ. 2555-2558
3.2 อาจารย์ประจํา ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
3.3 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
3.4 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
12

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกัลยา แก้วสม (ต่อ)

ตําแหน่ง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ทางวิชาการ

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

72

3.ประสบการณ์
ด้านการสอน
3.5 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1,2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2558
3.6 ร่วมสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2558
3.7 สอนและร่วมสอนรายวิชาภูมปิ ัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน การ
พยาบาลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ สารสนเทศและการสื่อสารทางการ
พยาบาล กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ศาสตร์ 2 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559
3.8 สอนและร่วมสอนรายวิชาภูมปิ ัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
การศึกษาอิสระ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2 ปฏิบัตกิ ารพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. 2560
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3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลำดับ
ที่ ชื่อ-นำมสกุล
13

นายชัยยา
นรเดชานันท์

ตำแหน่ง
ทำง
วิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ
Ph.D. Nursing (Health
Promotion)
Master of Nursing

Medicine and Health
University of Wollongong,
NSW, Australia , 2557
Medicine and Health
University of Wollongong,
NSW, Australia, 2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547

ส.บ.(การบริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2537
พท.บ.(แพทย์แผนไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
,2537
ประกาศนียบัตรพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง สวรรค์ประชารักษ์ สถาบันพระ
เทียบเท่าปริญญาตรี
บรมราชชนก , 2534

ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนวิจัยและประสบกำรณ์
1. หนังสือ/ตำรำ
2. งำนวิจัย (ที่ได้รับกำรเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 Noradechanunt C, Worsley A, Groeller H.(2017).Thai Yoga improves physical
function and well-being in older adults: A randomized controlled trial.
Journal of Science and Medicine in Sport, 20(5). 494-501.
2.2 สุขศิริ ประสมสุข นาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ ชัยยำ นรเดชำนันท์ และเอกชัย มลเลษ. รูปแบบ
การสร้างเสริมสุขภาพของแม่ที่ดูแลบุตรทีเ่ ป็นโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย.
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ฉบับพิเศษ (กค. ธันวาคม 2561). 175-192.
2.3 ชัยยำ นรเดชำนันท์ สุขศิริ ประสมสุข เพชรีย์ กุณาละสิริ และนาพิชญ์ ธรรมหิเวศน์. LOWINTENSITY THAI YOGA EXERCISE IMPROVES FUNCTIONAL FITNESS AND
QUALITY OF LIFE IN INACTIVE OLDER ADULTS. วารสารวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. ฉบับพิเศษ (กค.- ธันวาคม 2561).
20(1). 123-135.
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ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน/
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

74

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยยา นรเดชานันท์
(ต่อ)

14

นางกาญจนา บุศราทิจ

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

พย.ม.(การพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร์)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ปุวยใน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2534-2546
3.2 พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2546-2550
3.3 สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สอนและนิเทศรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิทยาลัยบรมราชชนนีพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2556-2560
3.4 สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และนิเทศรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1,2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 1. หนังสือ/ตํารา
2557
มหาวิทยาลัยคริสเตียน , 2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม และกาญจนา พรหมเรืองฤทธิ.์ (2561).ประสิทธิผลของการ
2545
ออกแบบการเรียนการสอนแบบย้อนกลับเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล.วารสารการพยาบาล
และการศึกษาี11(3). 64-78.
2.2 วรรณิตา สอนกองแดง อนงค์ สุนทรานนท์ กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์ ศรันย์ ปองนิมิต
พร และลาวัลย์ สมบูรณ์. (2561). การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในตําบลปุาอ้อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. พยาบาล
สาร; 44(2). 81-93.
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13

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

75

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
14

ชื่อ-นามสกุล
นางกาญจนา บุศราทิจ (ต่อ)

ตําแหน่งทาง คุณวุฒิ/
วิชาการ สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

75

3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม-ศัลยกรรม โรงพยาบาลวิชัยเวช จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2545-2549
3.2 พยาบาลวิชาชีพและหัวหน้าแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลราชเวช จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2549-2553
3.3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย พ.ศ. 2553-2561
3.4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
ด้านการสอน
3.5 สอนภาคปฏิบัตริ ายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1,2 และรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลพื้นฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2553-2555
3.6 สอนภาคปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1,2 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
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3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
15

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพชรีย์
กุณาละสิริ

ตําแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด.(ระบบและนโยบาย
สุขภาพ)
กศ.ม.(บริหารการศึกษา)
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

พันตํารวจตรีหญิง
กรรณิกา เกตุนิล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กศ.ม.(สุขศึกษา)
พย.บ.

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
2.1 ชัยยา นรเดชานันท์ สุขศิริ ประสมสุข เพชรีย์ กุณาละสิริ และนําพิชญ์ ธรรมหิ
เวศน์. LOW-INTENSITY THAI YOGA EXERCISE IMPROVES FUNCTIONAL
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
FITNESS AND QUALITY OF LIFE IN INACTIVE OLDER ADULTS. วารสาร
พุทธชินราช พิษณุโลก, 2527
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. ฉบับพิเศษ (กค.- ธันวาคม 2561). 123-135. 20(1).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 1. หนังสือ/ตํารา
2540
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
2.1 สุรัมภา รอดมณี กรรณิกา เกตุนิล เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช และประภาพรรณ
เปลี่ยนแก้ว.(2559) การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ. วารสารพยาบาลตํารวจ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559. 170-181.
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สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

77

3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลำดับ
ที่

ชื่อ-นำมสกุล
พันตารวจเอกหญิง
กรรณิกา เกตุนิล (ต่อ)

17

นายเผ่า อนันจิ๋ว

อาจารย์

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ

กศ.บ.(พยาบาลศึกษา)

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน/
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
(สมทบมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ), 2549
ค.ม.(อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2540
ประกาศนียบัตรพยาบาล โรงเรียนพยาบาล กรม
แพทย์ทหารเรือ, 2523

ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนวิจัยและประสบกำรณ์
3. ประสบกำรณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตารวจ พ.ศ. 2520-2530
3.2 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
สอนและนิเทศรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ. 2530-2559
3.2 อาจารย์ประจาภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
1. หนังสือ/ตำรำ
2. งำนวิจัย (ที่ได้รับกำรเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 นงณภัทร รุ่งเนย เผ่ำ อนันจิว๋ และกมลพรรณ วัฒนากร.(2560). ทัศนคติ ความคาดหวัง
และความวิตกกังวลของอาจารย์ผสู้ อนต่อโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้.วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
,18(35). 52-64.
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ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

78

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
นายเผ่า อนันจิ๋ว (ต่อ)

18

นางชุติมา ภิญโญ

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

3. ประสบการณ์
ประวัติรับราชการ / การทํางาน
3.1 กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2523-2532
3.2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2532-2533
3.3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2534-2559
3.4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
ด้านการสอน
3.5 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2534-2559
3.6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 1. หนังสือ/ตํารา
2554
วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ, 2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัดงาน
2523
ปฤษณา เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต. (2562).ผลของการใช้
โปรแกรมกลุ่มบําบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยสูงอายุใน
โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
9(1) มค.-เมย. 38-46.
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ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

79

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
นางชุติมา ภิญโญ (ต่อ)

19

นางปฤษณา
เตชะวีรกาญจน์กุล

อาจารย์

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีทสี่ ําเร็จการศึกษา

พย.ม.(การ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
พยาบาลผู้ใหญ่)
พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์, 2530

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
3.ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3-5 โรงพยาบาลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2523-2535
3.2 พยาบาลวิชาชีพ 6 ระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มการยาบาล) โรงพยาบาลเขา
ย้ อ ย จั งหวั ด เพชรบุ รี และเป็ น ครู พี่ เ ลี้ ย งหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ แ ละหลั ก สู ต รที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2535-2561
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัดงาน ปฤษณา
เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต. (2562).ผลของการใช้โปรแกรม
กลุ่มบําบัดแบบประคับประคองต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ปุวยสูงอายุในโรงพยาบาลเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 38-46.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการสํานักอนามัย กทม. พ.ศ. 2530-2554
3.2 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หน่วยปฐมพยาบาล โรงพยาบาลปิยะมินทร์ พ.ศ. 2557-2561
3.3 ครูพี่เลี้ยงในตึกผู้ปุวยวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ พ.ศ. 2545-2554
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ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

80

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
20

ชื่อ-นามสกุล
นางสุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์

ตําแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์

พย.ม.(การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิต
เวช)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

80

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัดงาน
ปฤษณา เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต. (2562).ผลของการใช้
พุทธชินราช (สถาบันสมทบของ
โปรแกรมกลุ่ ม บํ า บั ด แบบประคั บ ประคองต่ อ ภาวะซึ ม เศร้ า ในผู้ ปุ ว ยสู ง อายุ ใ น
มหาวิทยาลัยนเรศวร), 2542
โรงพยาบาลเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี .
9(1) มค.-เมย. 38-46.
3. ประสบการณ์
3.1 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท พ.ศ. 2542-2559
3.2 งานจิตเวช โรงพยาบาลสิงห์บุรี ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกงานแผนกจิตเวช
พ.ศ. 2559-2560

81

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
21

ชื่อ-นามสกุล
นางศิรินา สันทัดงาน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม.(การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)
ศศ.ม.(ศิลปศาสตร์)
ประกาศนียบัตรพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2535
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
2543
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี, 2534

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

81

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
2.1 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ รวินันท์ นุชศิลป์ สุภารัตน์ อภิติกุลวงษ์ ศิรินา สันทัด
งาน ปฤษณา เตชะวีรกาญจน์กุล ชุติมา ภิญโญ และมนชยา สมจริต.
(2562).ผลของการใช้โปรแกรมกลุ่มบํา บัดแบบประคับประคองต่อภาวะ
ซึ ม เศร้ า ในผู้ ปุ ว ยสู ง อายุ ใ นโรงพยาบาลเขาย้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1) มค.-เมย. 38-46.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3-5 โรงพยาบาลทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนกหลังคลอด พ.ศ. 2534-2540
3.2 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สสจ.เพชรบุรี. แผนกยาเสพติด (บําบัดยาเสพ
ติด) พ.ศ. 2540-2545
3.3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข งานส่งเสริมปูองกันโรค
พ.ศ. 2545-2555
3.4 กองส่งเสริมสุขภาพอนามัย เทศบาลหัวหิน งานส่งเสริมปูองกันโรค
พ.ศ. 2555-2560
3.5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยปทุมธานี แผนกจิตเวช สอนวิ ชาการ
พยาบาลจิตเวช นิเทศแผนกหลังคลอดโรงพยาบาลหัวหิน พ.ศ. 2560-2561

82

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร (ต่อ)
ลําดับ
ที่
22

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

นางสาวบวรจิต เมธาฤทธิ์ อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

82

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1. หนังสือ/ตํารา
2552
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
มหาวิทยาลัยพายัพ,
2.1 ธิติพร สุวรรณอําภา บวรจิต เมธาฤทธิ์ อนันต์ เหมือนละม้าย ศิริจิตร ช่อสุวรรณและ
2548
ประเสริฐ ศรีนวล. (2561)การพัฒนาแนวทางการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศใน
วั ย รุ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุ รี .
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.9(1) มค.-เมย. 22-29.
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ พ.ศ. 2548-2550
3.2 อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี พ.ศ. 2552-2559
3.3 อาจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2560-2562

83

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลำดับ
ที่
1

ชื่อ-นำมสกุล
นางสายหยุด พิลึก

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ
วท.ม.(การพยาบาล
อายุรศาสตร์ - ศัลยศาสตร์)
ศ.บ.(การพยาบาล)

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน/
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนวิจัยและประสบกำรณ์

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529

83

1. หนังสือ/ตำรำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2522 2. งำนวิจัย (ที่ได้รับกำรเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
อนุปริญญา พยาบาลอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2516
3. ประสบกำรณ์
ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ 3 แผนกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิรริ าช พ.ศ. 2516-2519
3.2 สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน นิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการ
พยาบาลศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2521-2534
3.3 สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีธญ
ั ญาสอนรายวิชาการ
พยาบาลพื้นฐาน นิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลศัลยศาสตร์
พ.ศ. 2534-2539
3.4 สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สอน
รายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน นิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2539-2555

84

3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่
2

ชื่อ-นามสกุล
นางอุระณี รัตนพิทักษ์

ตําแหน่ง
ทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วิชาการ
อาจารย์

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

พย.ม.(การพยาบาล
ผู้ใหญ่)
พย.บ.

84

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 1. หนังสือ/ตํารา
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529 2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
อนุปริญญาพยาบาลและ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519 3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3-4 หน่วยตรวจโรคผิวหนัง งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ปุวยนอก
การผดุงครรภ์
ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2520-2527
3.2 พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 5 หน่วยพยาบาลปูองกันและสร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจ
รักษาผู้ปุวยนอก ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2527-2535
3.3 พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ ระดับ 8 หน่วยพยาบาลปูองกันและสร้างเสริมสุขภาพ งาน
การพยาบาลตรวจรักษาผู้ปุวยนอก ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ
ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535-2540
3.4 รักษาการหัวหน้าหน่วยการพยาบาลปฐมภูมิศริ ิราช งานการพยาบาลปฐมภูมิ โรงพยาบาลศิริราช
ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2540-2544
3.5 หัวหน้าหน่วยการพยาบาลเฉพาะทาง; APN งานพัฒนาคุณภาพ ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544-2550

85

3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่
2

ชื่อ-นามสกุล
นางอุระณี รัตนพิทักษ์
(ต่อ)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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3. ประสบการณ์
3.6 พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูงและชํานาญการพิเศษ; APN หน่วยตรวจโรคอายุรศาสตร์ งาน
การพยาบาลตรวจรักษาผู้ปุวยนอก ฝุายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550-2556
3.7 พยาบาล(ผู้เชี่ยวชาญ)สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์(โรคเบาหวาน); APN หน่วยตรวจ
โรคอายุรศาสตร์, งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ปุวยนอก ฝุายการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556-2556
3.8 ประธานชมรมพยาบาลเบสหวานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน
3.9 ผู้ทรงคุณวุฒิการพยาบาลเบาหวานสภาการพยาบาล พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
3.10 อนุกรรมการร่างมาตรฐานคลินิกเบาหวาน พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่
3

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกรรณิการ์
ธรรมสิทธิ์

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ 3 ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านแหลม
อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2521-2523
3.2 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2524-2530
3.3 พยาบาลวิชาชีพ 6 หัวหน้าฝุายการพยาบาล โรงพยาบาลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2531-2536
3.4 พยาบาลวิชาชีพ 7 งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2537-2540
3.5 พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าฝุายการพยาบาล โรงพยาบาลเขาย้อย อําเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2540-2548
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หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ โรงพยาบาลศรีธัญญา
ทางสาขา การพยาบาล
กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิตและจิตเวช
กระทรวงสาธารณสุข,
2553
พย.ม.(บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543
ประกาศนียบัตรพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ราชชนนี กรุงเทพ,
2521

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลำดับ
ที่
4

นางสาวจินตนา
สินธุสุวรรณ์

นางสาวเพ็ญพโยม
เชยสมบัติ

อาจารย์

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ

พย.ม. (การพยาบาลผูส้ ูงอายุ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
พย.บ.

อาจารย์

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน/
ปีที่สำเร็จกำรศึกษำ

ส.บ.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
(สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535

พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

พย.บ.

มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541

ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนวิจัยและประสบกำรณ์
1. หนังสือ/ตำรำ
2. งำนวิจัย (ที่ได้รับกำรเผยแพร่ตพี ิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบกำรณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านการพยาบาล
หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์หญิง โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2552-2557
3.2 อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
1. หนังสือ/ตำรำ
2. งำนวิจัย (ที่ได้รับกำรเผยแพร่ตพี ิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบกำรณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ด้านการพยาบาล
หอผู้ป่วยจักษุหญิง โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2547-2557
3.2 อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
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5

ชื่อ-นำมสกุล

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล
นายวิโรจน์ เจ้ยเปลี่ยน

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พย.ม.(การพยาบาลเวช
ปฏิบัติ)
ประกาศนียบัตรศาสตร์และ
ศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2559
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2558

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3.ประสบการณ์
3.1 พยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางขุนไทร อําเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2531-2545
3.2 พยาบาลโรงพยาบาลบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2545-2560
3.3 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอนและนิเทศ
รายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลผู้ประสบภัย
พิบัติ พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
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มหาวิทยาลัยมหิดล,
2525

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล
ที่

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา

นางสาววิยดา
สุวรรณชาติ

อาจารย์

พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
และผูส้ ูงอายุ)
2558
พย.บ.
วิทยาลัยพยาบาลพระจอม
เกล้าจังหวัดเพชรบุรี
(สถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล), 2547

8

นางวาสนา
ทรัพย์ประเสริฐ

อาจารย์

พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
พย.บ.

มหาวิทยาลัยสยาม, 2543

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัตเิ หตุฉุกเฉินและห้องคลอด โรงพยาบาลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2541
3.2 พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแก่งกระจาน อําเภอแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2550-2560
3.3 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สอนและนิเทศรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบการณ์
3.1 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี พ.ศ. 2554-2559
3.2 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
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7

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

90

3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่
9

ชื่อ-นามสกุล
นางจิตรรดา
พงศธราธิก

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
พย.บ.

สําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2556
มหาวิทยาลัยมหิดล,
2548

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์

90

1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ปุวยศัลยกรรมศีรษะ ลําคอ เต้านม ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศิรริ าช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548-2559
3.2 อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน ผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
ด้านการสอน
3.3 สอนและนิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ 1 พ.ศ. 2559
3.4 สอนและนิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผูส้ ูงอายุ 1 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล พ.ศ. 2560
3.5 สอนและนิเทศรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 มโนมติและทฤษฎี
ทางการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1,2
พ.ศ. 2561
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3.2.2 อาจารย์ประจํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่
10

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวศิรินทร์ณา
ทัศนียรัตน์

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ประกาศนียบัตรศาสตร์และ
ศิลป์การสอนทางการ
พยาบาล
พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)
พย.บ.

นายทินกร บัวชู

อาจารย์

พย.ม.(บริหารการพยาบาล)
ประกาศนียบัตรการ
พยาบาลผู้ปุวยมะเร็ง
พย.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2556
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2559
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2552

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยและประสบการณ์
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ปุวยวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2549-2556
3.2 อาจารย์ประจําคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิเทศรายวิชาปฏิบตั ิการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน
1. หนังสือ/ตํารา
2. งานวิจัย (ที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ไม่เกิน 5 ปี)
3. ประสบการณ์
3.1 พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ปุวยศัลยกรรมอุบตั ิเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พ.ศ. 2553-2557
3.2 พยาบาลวิชาชีพ ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2557-2560
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11

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน/
ปีที่สําเร็จการศึกษา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม/ประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.1.2 สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4.1.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยคํานึงถึง
สิทธิผู้ปุวยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4.1.4 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จําลองและในสถานการณ์จริง
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปี/ภาค
ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง
การศึกษา
2/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3/1
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3/1
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3/2
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3/2
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
3/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1
4/1
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2
4/1
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
4/1
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
4/2
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
4/2
ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ

ช่วงเวลา/จํานวนชั่วโมง และเวลาเรียน
5 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
3 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
2 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
2 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
3 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
4 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
3 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า
4 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า

225 ชั่วโมง
135 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
90 ชั่วโมง
135 ชั่วโมง
180 ชั่วโมง
135 ชั่วโมง
180 ชั่วโมง

4 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า 180 ชั่วโมง
3 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า 135 ชั่วโมง
3 หน่วยกิตไม่ต่ํากว่า 135 ชั่วโมง

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 ภาคทฤษฎีหรือภาคทดลอง เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ สัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
4.3.2 ภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ สัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา
คือ 1) เวรเช้า 08.00 - 16.00 น. 2) เวรบ่าย 16.00 - 24.00 น. และ 3) เวรดึก 24.00 - 08.00 น.
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
- ไม่มี

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิน ผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนัก ศึก ษา
คุณลักษณะพิเศษ/คุณ สมบั ติที่พึง ประสงค์
กลยุทธ์หรือกิจกรรม/โครงการของนั กศึ กษา
1. ทักษะสากล ความสามารถด้านการใช้
1. จัดกิจกรรมพัฒนาความพร้อมด้านการใช้ภาษาอั งกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาในการเรียนรายวิชาด้วยตาราที่ได้
มาตรฐานแบบ Active Learning และอาจารย์ชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4
2. จัดให้มี English Skill Online เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
3. การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
3.1 เมื่อแรกเข้า
3.2 กรณีไม่ผ่านการทดสอบ พั ฒ นาหลั ง การทดสอบแรก
เข้าโดยอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้ผ่านการทดสอบ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1
3.2 เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในหลักสูตร ก่อนสาเร็จการศึ ก ษา
ผ่านมาตรฐาน Exit exam ของมาหาวิทยาลัย PBRU Test
2. สมรรถนะด้านการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ให้เข้าสู่ 1. จัดโครงการ/กิจกรรมการให้ความรู้/การดูแลสุขภาพ
วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
1.1 ผู้ใหญ่ในสถานประกอบการ
1.2 ผู้สูงอายุในชุมชน/สถานดูแลผู้สูงอายุ
2. จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ
ข้ามวัฒนธรรมในผู้รับบริการวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
3. อัตลักษณ์การเป็นผู้มี “ความรู้ คู่คุณธรรม” 1. จัดกิจกรรมสร้างเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต
ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พยาบาลด้วยการทางานวิจัย/การพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาล/ทางสุขภาพ
2. สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพ
ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และ/หรืออาจารย์ประจา
มหาวิทยาลัย
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
5. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาของสถาบัน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษา
แห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.) ของ 5 ด้านมีดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้า นคุณ ธรรม และจริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริ ย ธรรมที่ ส าคั ญ ต่ อ กา รด ารงตนและ
การปฏิบัติงาน มีการนาหลักคุณธรรมมาใช้ในการดารงตนและการปฏิบัติงาน
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์
4) มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มี ก ารรั ก ษาศี ล มี ก ารฝึ ก สมาธิ และมี
การฝึกฝนทักษะทางปัญญา
2) ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
3) เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ อ สั ง คม และแสดงถึ ง การมี เ มตตา
กรุณาและความเสียสละ
4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสั งคม
5) จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสัง คม
8) ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบีย บและข้ อบังคั บต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
5) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
6) ประเมินจากการแต่งกาย
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อค้นพบ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้า นความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎี ที่
เป็นพื้นฐานชีวิต
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2) มีความรอบรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา และนามาประยุ ก ต์ ใ ช้
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ หรื อ
ระดับนานาชาติ
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้
1) ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้ เกิดองค์ค วามรู้
2) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่ มเติ มและการนาเสนอผลการศึ กษา
3) จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเน้ น ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน และการเขียน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ นศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ฝึ ก การแก้ ปั ญ หาจาก
สถานการณ์จริง
6) กา รสอน ผ่ า น ระบบการ เรี ย น การ สอนออนไลน (E-Learning) เช่ น Course
Management System: CMS Learning Management System: LMS
7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา
3) ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย
4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง
5) ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบต่า ง ๆตามเกณฑ์
ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้า นทัก ษะทางปั ญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้แก้ปัญหาอย่ างสร้างสรรค์
3) สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้า งนวั ต กรรมที่ เ หมาะสมใน
การแก้ปัญหา
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติจริง
2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์
3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์
ทารายงาน
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4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ น ระบบ
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากการรายงานผลการดาเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง
3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน
4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ คคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ
1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสั มพันธ์ที่ดีกั บผู้อื่น
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญ หาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นาหรือผู้ร่วมทีมงาน
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
4) วางตัวและแสดงความคิ ดเห็ นได้อย่ างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบ
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามั ค คี แ ละจั ด การความขั ด แย้ ง ในกลุ่ มหรื อ องค์ ก ร
อย่างเหมาะสม
6) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทัก ษะความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ
1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ น ผู้ น า และการเป็ น
สมาชิกกลุ่ม
2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ทักษะการอยู่ในสังคม
3) ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่ว มมือ
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ ม
5) ส่งเสริมให้ นั ก ศึ ก ษากล้ า แสดงออกและเสนอความคิ ด เห็ น ภายในกรอบแห่ ง สิ ท ธิ
เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น
6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น เพื่ อ ฝึ ก การยอมรั บ ความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิ ดเห็นของผู้อื่น
8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ด้ านทั กษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา
2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ ดี
3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการทางานร่วมกั บผู้อื่น
5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม
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5. มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ด้า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทั กษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
1) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รู้ จั ก วิ ธี ก รองเพื่ อ ก าจั ด
ผลลั พธ์ รู้ วิ ธี ก ารตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ตระหนั ก ถึ ง ประเด็ น ความปลอดภั ย
ออนไลน์ การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน
2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลายในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารสนทนาการและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่ ง ปั น เอกสารและหรื อ ข้ อ คิ ด เห็ น การประชุ ม
ทางไกล (video-conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิ เ คชั่ น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์บนอุปกรณ์ส่วนตั ว ทั้ ง โทรศั พท์ มือ ถื อ หรื อ แท็ บ แล็ ต และน าเสนอข้ อ มู ล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถผลิตสื่อ (และได้ผลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามคาแนะน าและ
สามารถทดลองทาได้
4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขี ย น
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ
5) สามารถใช้ความรู้ พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการประมวลผล การแปล
ความหมา ย และกา รวิ เ ครา ะห์ ข้ อ มู ล น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น การด าเนิ น ชี วิ ต และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนโดยการก าหนดปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ มให้ มีก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา
2) มอบหมายงานค้ น คว้ า องค์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆโดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรีย นประยุ ก ต์ ใ ช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติ นาไปใช้แก้ปัญหา
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF)
6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) เช่ น Course
Management System: CMS Learning Mamagement System: LMS
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สา ร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนาเสนอผลงาน
2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินผลจากผลงานที่ได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ
4) ประเมินผลการเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบหลัก () ความรับผิดชอบรอง ()
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
รายวิชา\ผลการเรียนรู้
บุคคลและความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2

1.3

1.4

1.5

2.1
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2.3
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2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป
2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
4003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ
4430120 การคิดและการตัดสินใจ
7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลก
พลวัต

1.1
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2. หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
(2) มีวินัยต่อตนเอง และต่อสังคม
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(4) สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็น/ปัญหาทางจริยธรรม
(5) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ข องผู้อื่น
(6) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ คานึงถึงส่วนรวมและสังคม
(7) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม การท างาน
กลุ่ม
(2) เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ และกรณี ตั ว อย่ า งที่ ค รอบคลุ มประเด็ น และ
ปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดารงชีวิต
- มีแบบอย่างและเชิดชูบุคคลที่มีจริยธรรมดี
- จัดทาโครงการกระตุ้นจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
- จัดเวทีเสวนา
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านคุ ณธรรม จริยธรรม
ใช้วิธีการหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหว่างเรียน สิ้นสุดวิชาและภายหลังสาเร็จการศึกษา
(1) ระหว่างเรียน โดยผู้เรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อน อาจารย์ อาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งในแหล่ ง ฝึ ก
ใช้บริการ และชุ มชน โดยใช้ วิ ธี ก ารหลากหลาย ทั้ ง การสั มภาษณ์ การสั ง เกต ใช้ แ บบสอบถาม สนทนากลุ่ ม
แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวข้อง
(2) การประเมินหลังสิ้นสุดวิชา โดยรายงานการศึกษาค้นคว้า
(3) หลังสาเร็จการศึกษาโดยบัณฑิตประเมินตนเองจากผู้ใช้ บั ณฑิ ต โดยใช้ แ บบสอบถาม สั มภาษณ์
และสนทนากลุ่ม
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตและพื้นฐานทางวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ทางวิช าชี พการพยาบาล และการผดุ ง ครรภ์
อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(3) มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบสุขภาพ ของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ
(4) มีความรู้และตระหนักในงานวิจัย ทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนาผลการวิจัยมาใช้
ในการปฏิบัติทางการพยาบาล
(5) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
(1) เน้นการสอนโดยให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่
- การใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียน แหล่งฝึก และชุมชน
- การจัดทาโครงการ
(2) ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายร่วมกับการอภิ ป ราย การค้ น คว้ า การวิ เ คราะห์
และทากรณีศึกษาตลอดจนการนาเสนอประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่ม
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านความรู้
การประเมินหลายวิ ธี กิ จ กรรม/เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ มการประเมิ น ผลด้ า นความรู้ ทั้ ง การเรี ย นใน
ห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง โดย
(1) การสอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ
(2) การประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
(3) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(4) การประเมินการทาโครงการ
(5) ประเมินการนาเสนอปากเปล่า เป็นต้น
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์และเลือกใช้ในการอ้ า งอิ ง เพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(2) สามารถคิดอย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ หาแนวทางใหม่ ใ น
การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทั ก ษะทางปั ญญา
(1) การสอนที่ เ น้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด และการแก้ ไ ขปั ญ หา ทั้ ง ระดั บ บุ ค คลและกลุ่ ม
ในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น
- การอภิปรายกลุ่ม
- การสะท้อนคิด
- การทากรณีศึกษา
- การโต้วาทีในวิชาประเด็นและแนวโน้ม
- การจัดทาโครงการ
- การใช้เกมส์
(2) การบู ร ณากา รการ วิ จั ย กั บ การ สอน โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มีป ระสบกา รณ์ แ ละเรี ย นรู้ จ า ก
กระบวนการวิจัย (Research-based learning)
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทั กษะทางปั ญญา
การประเมินหลายวิธี กิจกรรม/เป็นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปัญหา เช่น
(1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึก ษา
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา การศึ ก ษาค้ น คว้ า อย่ า งเป็ น
ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น รายงานการวิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ ก รณี ศึ ก ษา รายงานการศึ ก ษาปั ญ หาเฉพาะทาง
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การพยาบาล การศึก ษาอิ ส ระ รายงานผลการอภิ ป รายกลุ่ ม การประชุ มปรึ ก ษาปั ญ หา การด าเนิ น โครงการ
และการสัมมนา การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ
(1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้ า งสรรค์ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ผู้ ร่ ว มงาน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ความสามารถใน
การปรับตัว เชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
(2) สามารถทางานเป็นทีมในบทบาทผู้นาและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ที มสุ ข ภาพ และที มใน
ชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่ างกัน
(3) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ในสถานการณ์
ที่หลากหลายและสถานการณ์เฉพาะหน้า
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และรับผิด ชอบในการ พั ฒ นาตนเอง วิ ช าชี พ และสั ง คม
อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้า นทั ก ษะความ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง บุ คคลและความ
รับผิดชอบ
(1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อน ผู้ เ รี ย นกั บ
ผู้ใช้บริการ และผู้ร่วมทีมสุขภาพ
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทางานเป็นทีมเพื่ อส่งเสริมการแสดงบทบาทของการเป็ น ผู้ น า
และผู้ตาม
(3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ทางานเป็นทีมและการแสดงออกของภาวะ
ผู้นาในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในคลินิกและในชุมชน
(4) การวิเคราะห์ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานจากสถานการณ์จริง
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทั กษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิ ดชอบ
(1) การประเมินผู้เรียนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและผู้ตาม ในสถานการณ์การเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์
(2) การประเมินทักษะที่แสดงออกถึงภาวะผู้นาตามสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
(3) การประเมินความสามารถในการทางานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และทีมงานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
สร้างสรรค์
(4) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิด ชอบในการเรี ย นรู้ ต ามประสบการณ์
การเรียนรู้ และความ สนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) การประเมินการวิเคราะห์สถานการณ์จริ ง โดยเน้ น เกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่ และความสั มพั น ธ์
ระหว่างบุคคล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการการพยาบาลอย่างเหมาะสม
(2) สามารถแปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุ ณภาพ รวมทั้ ง สามารถอ่ า น วิ เ คราะห์ และถ่ า ยทอด
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อื่นได้อย่างเข้าใจ
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง การ พู ด การฟั ง การอ่ า น การเขี ย นและ
การนาเสนอ รวมทั้งสามารถอ่านวารสาร และตาราภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ
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(4) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จาเป็น
(5) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกั บสถานการณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่ า งบุ ค คลทั้ ง การพู ด
การฟัง และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ ลื อ กและใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ รวมทั้งการค้นคว้าจากตารา/วารสารภาษาอังกฤษ
(3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการใช้ ค ณิ ต ศาสตร์ แ ละ
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การเลือกสารสนเทศและฝึ ก ทั ก ษะการน าเสนอข้ อ สนเทศ
ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และเนื้อหาที่นาเสนอ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่ มพู น ทั้ ง 4 ทั ก ษะได้ แ ก่ การฟั ง การพู ด
การเขียน และการอ่าน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน และแบบทดสอบที่เหมาะสมในแต่ละด้าน
(2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ข้ อ สอบ การท ารายงานกรณี ศึ ก ษาและการวิ เ คราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ เป็นต้น
(3) ทดสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีที่หลากหลาย เช่น การนาเสนอ การค้นคว้า เป็นต้น
2.6 ทักษะพิสัย (การปฏิบัติทางวิชาชีพ)
2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (การปฏิบัติทางวิชาชีพ)
(1) สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ อ ย่ า งเป็ น องค์ ร วมเพื่ อ ความปลอดภั ย ของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(3) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ อ อาทร โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ
ผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(4) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จาลองและในสถานการณ์จริง
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทั ก ษะพิ สัย (การปฏิบัติทางวิชาชีพ)
กลยุทธ์การสอนเน้นที่ขั้นตอนการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตั้งแต่การให้สังเกตการณ์ สาธิ ต การฝึ ก หั ด
และการปฏิบัติภายใต้การแนะนาของผู้สอน จนถึงการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ ได้แก่
(1) การสาธิต
(2) การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(3) การแสดงบทบาทสมมติ
(4) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จาลอง
(5) การฝึกปฏิบัติกับคนไข้จาลอง
(6) การสอนข้างเตียง
(7) การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถา นการณ์ จ ริ ง ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพและชุ มชนให้ ค ร อบคลุ มควา ม
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์ในคลินิ ก
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(8) ฝึกปฏิบัติควบคู่กับพยาบาลพี่ เ ลี้ ย ง (Preceptor) มี วิ ธี จั ด การเรี ย นการสอนโดย การประชุ ม
ปรึกษาปัญหาก่อนและหลังปฏิบัติงาน การดูแลผู้รับบริการรายบุคคล รายกลุ่ ม การศึ ก ษาผู้ รั บ บริ ก ารรายบุ ค คล
การตรวจเยี่ยม การประชุมปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล และการสอนผู้ใช้บ ริการ
(9) การฝึกปฏิบัติการเป็นหัวหน้าเวร หัวหน้าทีม (Leader) และสมาชิกในทีม (Member)
(10) การทาโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม และ/หรือกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับอาจารย์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านทั กษะพิสัย (การปฏิบัติทางวิชาชีพ)
กลยุทธ์การประเมินทักษะทางวิชาชีพอย่างเป็นองค์รวม นั่นคือ การประเมิ น ทั ก ษะที่ บู ร ณาการทั้ ง
ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ใช้บริการ เช่น
(1) การประเมินทักษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ สถานการณ์จาลอง คนไข้ จ าลอง สถานบริ ก าร
สุขภาพและชุมชน โดยผู้สอน ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทักษะนั้น ๆ
(2) การสังเกตการปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
(3) การประเมินข้อมูลสะท้อน (feedback) จากคนไข้จาลอง ผู้ใช้บริก าร อาจารย์ พยาบาลพี่ เ ลี้ ย ง
บุคลากรในหอผู้ป่วย
(4) การสอบปฏิบัติการในคลินิกปฏิบัติการ
(5) ประเมินการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และหรื อ กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ ประโยชน์ โดย /
ผู้เรียนร่วมกับผู้สอน
(6) สามารถปฏิบัติการบริหารการพยาบาลที่สอดคล้องกับทฤษฎีการพยาบาล
(7) การประเมินทักษะการเป็นหัวหน้าเวร หัวหน้าทีม (Leader) กับสมาชิกในทีม (Member) โดยใช้
แบบประเมินที่ได้มาตรฐานและสอดคล้อ งกับบทบาทของพยาบาล

104
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ( ● ) ความรับผิดชอบรอง ( O )
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
6.1

6.2

6.3

6.4
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8015001 กายวิภาคศาสตร์สาหรับพยาบาล
8015002 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล 1
8015003 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล 2
8015004 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสาหรับพยาบาล
8016006 เภสัชวิทยาสาหรับพยาบาล
8015005 การสร้างเสริมสุขภาพ
และโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
วิชาชีพ
ภาคทฤษฏี
8016101 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาล
8016102 การพยาบาลพื้นฐาน
8016601 การประเมินภาวะสุขภาพ
8016301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
8017302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
8016401 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
8017402 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ( ● ) ความรับผิดชอบรอง ( O )
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5























































































































































































































































































































































































































































































































































































6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
6.1

6.2

6.3

6.4
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8017201 การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 1
8017202 การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ 2
8016402 การพยาบาลผู้สูงอายุ
8016501 การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์ 1
8017502 การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์ 2
8016603 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
8017605 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
8016602 กฎหมายและจริยธรรม
ทางการพยาบาล
8017403 การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
8017604 การวิจัยทางการพยาบาล
8017606 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
8017103 การบริหารทางการพยาบาล
และแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ( ● ) ความรับผิดชอบรอง ( O )
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4
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ภาคปฏิบัติ
8016701 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
8017702 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
8017703 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
8017706 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
8017704 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 1
8018707 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์ 2
8017705 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช
8018709 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
8018708 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
8018710 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
8018711 ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเลือกเสรี
ความรับผิดชอบหลัก ( ● ) ความรับผิดชอบรอง ( O )
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา\ผลการเรียนรู้

วิชาเลือกเสรี
8016801 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบ
การทางการพยาบาล
8017802 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพ
พยาบาล

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
และการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

































































































6. ทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ
6.1

6.2

6.3

6.4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2553 หมวด 7 การวัดและประเมินผล (ภาคผนวก จ) สาหรับรายวิชาที่คณะพยาบาลศาสตร์
รับผิดชอบ มีหลักเกณฑ์การให้คะแนน (เกรด) รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ดังนี้
รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ การวัดและการประเมินผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 7 การวัดและประเมินผล
(ภาคผนวก จ)
รายวิช าในกลุ่ ม วิช าชีพ ใช้ผ ลการประเมินแบบอิงเกณฑ์ และหรือ อิงกลุ่ ม แบ่ งระดับผลการเรีย น
ออกเป็น 8 ระดับ ในรายวิชาภาคปฏิบัติ นักศึกษาที่ได้เกรด ต่ากว่าเกรด C ถือว่าไม่ผ่าน ในรายวิชานั้น
การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ช่วงคะแนนร้อยละ
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

เกรด
A
B
B
C
C
D
D
E

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของนักศึกษา
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของนักศึกษา ประกอบด้วย
2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อการ
ทวนสอบระดับรายวิชา อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ภายนอกภาควิชา 1 คน
อาจารย์ ภายในภาควิชาที่ไม่ได้ร่วมสอน 1 คน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 1 คน
3) ดาเนิ น การทวนสอบรายวิช า ทั้ งภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบั ติ ด้ว ยวิธีก ารตรวจสอบ
หลักฐาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการให้ คะแนนรวมทั้งการประเมินด้ว ยวิ ธีอื่นๆ ที่กาหนดใน
รายละเอียดของวิชา มคอ.3, 4 และพิจารณา มคอ.5, 6 รวมทั้งแบบประเมิน รายงาน ผลงาน ข้อสอบ
เป็นต้น เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
4) คณะกรรมการทวนสอบนาเสนอผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการวิชาการ
5) รายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการประจาคณะทุกภาคการศึกษา
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2.1.2 ระดับหลักสูตร
1) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการทวนสอบระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย กรรมการบริ ห าร
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อย่างน้อย 3 คน
2) การทวนสอบระดับหลักสูตรมีการดาเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ครอบคลุม
ผลการเรี ยนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อประเมินความส าเร็จของการผลิ ตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพโดยมีการประเมินจากหลายแหล่ ง เช่น ในแหล่งฝึก ผู้สอน ผู้บริหารหลักสูตรผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้สาเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ตาม เกณฑ์ที่กาหนดในรายละเอียดตลอดหลักสูตร
3) คณะกรรมการดาเนินการทวนสอบทุกปีการศึกษา
4) คณะกรรมการรายงานผลการทวนสอบต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ประจาคณะเมื่อนักศึกษา สาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2553
(ภาคผนวก จ) และข้อบังคับของสภาการพยาบาล
3.1 มีเวลาศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2 สอบได้รายวิชาครบตามโครงสร้างของหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินผล
3.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00 จากระบบ 4.00 แต้ม
3.4 ได้ค่าระดับคะแนนทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ไม่ต่ากว่า 2.00
3.5 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.6 มีความประพฤติดี
3.7 สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ ให้ รู้ ร ะบบงานของคณะ และมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การเป็ น
มหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ บทบาทของคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการด้านต่ าง ๆ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและพัฒนานักศึกษา
1.2 จัดให้อาจารย์ใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรัชญาหลักสูตรวัตถุประสงค์
หลั ก สู ต ร คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ พึ ง ประสงค์ มาตรฐานการพั ฒ นาผลการเรี ย นรู้ แ ต่ แ ละด้ า น
รายละเอียดรายวิชาที่ทาการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลทรัพยา กรการสอน
ระบบสารสนเทศ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.3 มอบหมายอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในสาขาเดียวกันอย่างน้อย 3 ปี เป็นอาจารย์พี่
เลี้ยง (mentor) โดยมีหน้าที่ในการให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสอน การเรียนรู้
ระบบงาน การปรับตัวเข้า สู่การเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร นิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
รวมทั้งประเมินและติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่
1.4 เรียนรู้ประสบการณ์ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบสนับสนุนให้เข้า
อบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก ารด้ า นศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ การสอนทางการพยาบาล การเข้ าร่ ว มการประชุ ม วิช าการ
และการทาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.5 มีการประเมินผลกระบวนการเตรียมอาจารย์ใหม่ โดยให้อาจารย์ใหม่ ประเมินตนเอง ประเมินโดย
อาจารย์พี่เลี้ยง และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ตามระบบประเมินพนักงานสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม /อบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาการสอนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก การวัดและประเมินผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.1.2 พัฒนาทักษะการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการมีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ
การวิพากษ์และวิเคราะห์ข้อสอบ การจัดทาคลังข้อสอบ
2.1.3 พัฒนาทักษะการประเมินผลการศึกษารายวิชาภาคปฏิบัติทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนา
ระหว่างฝึกปฏิบัติและการประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ
2.1.4 มีการประเมินการสอนโดยผู้ร่วมงานในทีมสาขาเดียวกัน (Peer evaluation)
2.1.5 สนับสนุนให้มีการทาวิจัยในชั้นเรียน
2.1.6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ภายในภาควิชา/คณะ และมหาวิทยาลัยจัด
ร่วมกับคณะอื่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.1.7 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เพิ่มมากขึ้น และให้
ครอบคลุมทุกรายวิชา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ เ ข้ า ร่ ว มอบรม/ประชุ ม วิ ช าการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตามความสนใจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เฉพาะของตนเอง
และเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
2.2.3 จัดทาโครงการ Faculty practice เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ทั้งคลินิกและชุมชน
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานวิชาการ ตาราและเอกสารประกอบการสอน/เอกสาร
เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้กับวิชาชีพ ชุมชน และสังคม
2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 มีผู้รับผิดชอบหลั กสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ครบ 5 สาขาตลอดหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสู ตร และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทาหน้าที่ร่วมกับ
คณาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน เพื่อวางแผนบริหารจัดการกากับติดตามการดาเนินการของหลักสูตรและ
ทรัพยากรการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1.2 มีอาจารย์ผู้บริหารรายวิชาทาหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนและจัดทาแผนการเรียนรู้
ในทุกรายวิชาก่อนการเปิดภาคการศึกษา ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลสั มฤทธิ์ของการเรียน
การสอน และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.3 มีแผนในการประเมินและปรั บปรุงหลั กสู ตรให้ แล้ว เสร็จภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 และ
ดาเนินการใช้หลักสูตรปรับปรุง วงรอบต่อไป ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
2. บัณฑิต
2.1 ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
จากผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษา
2.2 ดาเนินการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตในทุกปีการศึกษา
2.3 ศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศและมาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสม
2.4 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการสอบความรู้ ร วบยอด และสอบความรู้ เ พื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ
ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ พยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
ในการพั ฒ นากระบวนการจั ก การเรี ย นการสอนในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา รวมถึ ง น ามาใช้ ข้ อ มู ล ประกอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.3.1 ระบบการรับนักศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการรับสมัคร
บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร
3.1.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการเข้าศึกษาเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นสาหรับการเรียนในหลักสูตร
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้มีการแต่งตั้ งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดยนั กศึกษาที่มีปั ญหาในการเรีย น การใช้ชีวิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดยกาหนดให้
นั ก ศึ ก ษาได้ เ ข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการเป็ น ประจ าอย่ า งน้ อ ยภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง
ก่อนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าของภาคการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ยังมีการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนให้มี
การชี้แนะ ให้คาแนะนาในการเรียนการสอนในรายวิชานั้นแก่นักศึกษา
3.2.2 จัดกิจ กรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่อส่ งเสริมพัฒ นาประสบการณ์ ศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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3.2.3 จั ดกิจ กรรมเพื่อพัฒ นานักศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ การกีฬาและสุ ขภาพ ด้านบาเพ็ญ
ประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกิจกรรมจิตอาสา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน มี การประชุมเพื่อ ติดตาม
บริหารและพัฒนาผลลัพธ์อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในทุกปีการศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบ
และหลั กเกณฑ์ ข องมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี และสภาการพยาบาล โดยผ่ า นความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการบริหารวิช าการ คณะกรรมการสภาวิชาการ
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามลาดับ
4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์
ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาล
4.1.3 คณะอนุ ก รรมการจั ด การศึ ก ษา มี ก ารประชุ ม เพื่ อ วางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
การกาหนดผู้สอนและประสานงานรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดย
คณาจารย์ทุกท่านสามารถเสนอแนะ ให้แนวทางและข้อแนะนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.1.4 ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่าน ได้เข้ารับการอบรม
พัฒนาความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในทุกปีการศึกษา
4.2 คุณภาพอาจารย์
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่ อ
วางแผน ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของแผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและการมีตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อ
พิจารณาแนวทางในการพัฒนาผลลั พธ์จานวนอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจานวนนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ และความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ภาคทฤษฎีและประเมินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ของนักศึกษา
ในรายวิ ช าการฝึ กปฏิบั ติ การพยาบาลโดยนาผลที่ ได้มาเป็ นข้อมูล ย้ อนกลั บ ในการพั ฒ นากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
5.1.2 คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
เพื่อพิจารณาแนวทางการออกแบบและกากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
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วิชาชีพทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของการตลาดแรงงาน
สังคม ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงของข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อกาหนด รวมถึง
การกาหนดเกณฑ์ มาตรฐานการออกแบบที่สาคัญ โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
5.1.3 มีแผนในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 และ
ดาเนินการใช้หลักสูตรปรับปรุง วงรอบต่อไป ภายในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา
ทาหน้ า ที่ ใ นการกาหนดผู้ ส อน และกระบวนการจั ดการเรี ย นการสอน ก ากั บ ติ ด ตามและตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้/รายละเอียดของวิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
5.2.2 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ท าหน้ า ที่ ร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในการประเมิ น
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.3.2 คณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
มีการประชุ มเพื่อทวนสอบการประเมิ น ผลการเรียนรู้ข องนักศึก ษา และก ากับ ติด ตามและตรวจสอบ
การจั ดทารายงานผลการดาเนิ น งานของรายวิช าภายหลั งสิ้ นสุ ดภาคการศึกษา และจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
5.3.3 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
เพื่อตรวจสอบวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.1.1 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการเรี ย นการสอน เพื่ อ จั ด สรร
งบประมาณประจาปีในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะพยาบาลศาสตร์ ร่ ว มกับ ส านักส่ ง เสริม วิช าการและงานทะเบีย น ส านักวิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดให้มีทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น หนังสือ
ตารา วารสาร สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์ วัตดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ อย่างทันสมัยและ
เพียงพอ ต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ และการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ดังนี้
6.2.1 อาคารสถานที่
1) อาคารเรี ยนและห้ องเรียนเป็นอาคารเรียน ของคณะพยาบาลศาสตร์ประกอบด้ว ย
ชั้น 4-6 เป็นอาคารเรียนรวม ส่วนชั้น 7 เป็นอาคารฝึกปฏิบัติการพยาบาลและห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
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มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศทางวิชาการและจัดสถานที่ให้นักศึกษาใช้สาหรับอ่านหนังสือและ
ทบทวนการเรียนได้ โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับผิดชอบการจัดห้องเรียนตามตารางเรียน
ที่ เ หมาะสมกั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาและรู ป แบบการเรี ย นการสอน ทุ ก ห้ อ งเรี ย นมี โ สตทั ศ นู ป กรณ์ แ ละ
สื่ อ การเรี ย นการสอนประกอบด้ ว ย อุป กรณ์ภ าพ อุ ปกรณ์เ สี ย ง รวมทั้ งมี ห้ องเรี ยนและอุ ปกรณ์ที่ เ อื้ อ
ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีการซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้พร้อมใช้
2) ห้องปฏิบัติการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลสาหรับ
นักศึกษา เพื่อปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานและรายวิชาปฏิบัติทางการพยาบาลในสาขาต่าง ๆ
จานวน 9 ห้อง รวมพื้นที่ 809 ตารางเมตร มีครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอในทุกสาขาการพยาบาลและ
พร้อมใช้
3) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จานวน 3 ห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการ และมี จุดบริการระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ รวมพื้นที่ 1,810 ตารางเมตร มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 437 เครื่องปริ้ นเตอร์
3 เครื่อง และ เครื่องสแกน 3 เครื่อง และมีระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายครอบคลุมพื้นที่เขต
การศึกษาและหอพักสาหรับนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์พกพา ของตนเอง
4) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
จานวน 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีวเคมีคลินิก จานวน 1 ห้อง และความจุห้องละ 80 ที่นั่ง และทุกห้องมี
อุปกรณ์พร้อมใช้
5) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเคมี จ านวน 8 ห้ อ ง
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จานวน 5 ห้อง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จานวน 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
จานวน 2 ห้อง รวมพื้นที่ 924 ตารางเมตร
6) อาคารกิจกรรมเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
เสริ มหลั กสู ตรและการออกกาลั งกาย ซึ่งมี ความพร้ อมและความสะดวกในการเข้ารั บบริ การประกอบด้วย
สนามกี ฬ ากลางแจ้ ง รวมพื้ น ที่ 1 0,000 ตารางเมตร สนามกี ฬ าในร่ ม รวมพื้ น ที่ 400 ตารางเมตร
และอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ประกอบด้วย อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จานวน 1 หลังอาคารพลศึกษา
ขนาด 400 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง สระว่ายน้ามาตรฐานพร้อมสระฝึกซ้อม 1 สระ และสนามกีฬาอื่น ๆ
7) ห้องทางานคณะพยาบาลศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคาร 29 พื้นที่โดยรวมของอาคารกับ 868 ตาราง
เมตร จัดเป็นห้องทางานของคณบดี 1 ห้อง ห้องรับรองอาจารย์พิเศษ 1 ห้อง ห้องทางานของอาจารย์6 ห้อง
ห้องประชุมขนาดเล็ก 1 ห้อง ขนาดกลาง 2 ห้อง และขนาดใหญ่ 1 ห้อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 1 ห้อง
อเนกประสงค์ ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้อง และห้องทางานธุรการประจาคณะจานวน 1 ห้อง
8) สถานที่ พั ก นั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย นหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต พั ก ในหอพั ก ของ
มหาวิทยาลัย โดยอยู่ในความดูแลของส่วนกิจการนักศึกษาซึ่งจัดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาและหลักสูตรอยู่
ร่วมหอพักเดียวกัน และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้หอพักนักศึกษาเป็น “ชุมชนศูนย์กลาง
กลางเรี ย นรู้ อ ยู่ อ าศั ย และเอื้ อ อาทร (Living and Learning and Caring Center)” เน้ น การจั ด
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้ออานวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่นักศึกษาทั้งในและนอก
ห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลอย่างดีโดยเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา
ประจ าหอพั ก หอพักละ 1 คน เพื่ อส่ งเสริมกิ จกรรมการพัฒ นาตนเอง และพัฒ นาการเรีย นรู้ชีวิตขอ ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นั กศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ และปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมได้อย่าง
เหมาะสมมหาวิทยาลัยมีหอพักหญิง จานวน 2 หอพัก หอพักนักศึกษาชาย จานวน 1 หอพักมีพนักงาน
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รักษาความปลอดภัยประจาหอพักเพื่อเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และมีแม่ บ้านดูแล
ความสะอาดประจาหอพัก อาจารย์พยาบาลมีตารางเวรประจาทุกวัน
9) ห้องสมุด ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของสานักวิทยบริการมีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ให้บริการสารสนเทศประเภทต่างๆได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ
ตารา วารสาร ตลอดจนสิ่งไม่ตีพิมพ์ เช่น ซีดีรอม วีดีทัศน์ วัสดุย่อส่วน เป็นต้น มีบริการยืม -คืนหนังสือและ
เอกสารระหว่างห้องสมุด รวมทั้งให้บริการสื่อการศึกษาชนิดอื่นๆที่ทันสมัยเพื่อสนองวัตถุประสงค์ความเป็น
เลิศทางวิชาการในระดับนานาชาติ
มีตาราหลักทางการพยาบาลที่ทันสมัย ไม่ต่ากว่าสาขาวิชาละ 10 เรื่อง
1. การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ จานวน 13 ชื่อเรื่อง
2. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
จานวน 10 ชื่อเรื่อง
3. การพยาบาลอนามัยชุมชน
จานวน 11 ชื่อเรื่อง
4. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
จานวน 16 ชื่อเรื่อง
5. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
จานวน 18 ชื่อเรื่อง
- หนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอยู่ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มี
จานวนทั้งสิ้น 17,517 เล่ม คิดเป็นอัตราส่วนนักศึกษาต่อจานวนหนังสือ 1:62 เล่ม
- มีจานวนวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลในประเทศทั้งหมด 11 ชื่อเรื่อง
- มีจานวนวารสารวิชาชีพทางการพยาบาลต่างประเทศ 12 ชื่อเรื่อง
- มีฐานข้อมูลและระบบสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศมีวารสารใน
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น CINAHL Plus with Full Text, KARGER Medical and scientific
publishers, Academic Search Plus, H.W. Wilson, Science Direct, Springer Link Web of
Science
- มีเวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.
ช่วงก่อนสอบ 3 สัปดาห์ และระหว่างการสอบปลายภาค ให้บริการวันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.30-24.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 - 24.00 น.
10) สถานที่ ฝึ ก ปฏิ บั ติ คณะพยาบาลศาสตร์ มี แ หล่ ง ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช าปฏิ บั ติ
ทางการพยาบาลในสาขาต่าง ๆ ครบทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล ประกอบด้วยแหล่งฝึกทั้งระดับ ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ ปฐมภูมิเป็นโรงพยาบาล จานวน 13 แห่ง โดยเป็นแหล่งฝึกที่ มีระบบการประกันคุณภาพและได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล มีระบบดูแลความปลอดภัยสาหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ใช้ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพยาบาลชุมชน และรายวิชาที่
เน้นการพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพชุมชน
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ประจาหลั กสู ตรเป็นผู้ เสนอรายชื่อ หนัง สื อ ตารา
วารสาร และสื่อในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ตลอดจนวัสดุและครุภัณฑ์ต่อผู้บริหาร เพื่อประสานงานกับศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดสรรงบประมาณประจาปี
และจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาต่ อ ความพร้ อ มของทรั พ ยากรและ
สิ่งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ในทุกปี การศึกษา และนาผลการประเมินที่ได้เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
พยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

117
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผนติ ด ตาม และ 




ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มอค. 2 ที่
สอดคล้องกันมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา 




พยาบาลศาสตร์ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย
3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภ าคสนามตามแบบ มคอ. 3 มคอ. 4 




ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
4 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม





ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลั กสูตร ตามแบบ





มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนด ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 ร้อย
ละ 25 ของจ านวนรายวิช าที่เปิ ดสอนในแต่ล ะปี 




การศึกษา
7 มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือประเมินผลการเรียนรู้ จากผล




ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ร า ย ง า น ใ น
มคอ. 7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ ใหม่ (ถ้ามี) ทุก คนได้รั บ การปฐมนิเทศหรื อ





คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9
10
11
12

อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา
ตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า
คนละ 10 ชั่วโมงต่อปี
ระดับ ความพึ งพอใจของนั กศึกษาปีสุ ดท้าย/บัณฑิ ต
ใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
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ลาดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
13 อาจารย์ พยาบาลประจ าทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาล 
ศาสตร์เป็นอย่างน้อย
14 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ พยาบาลเฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
คะแนนเต็ม 5.00
15 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ ทรั พ ยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จาก 
คะแนนเต็ม 5.00
16 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51จากคะแนนเต็ม 
5.00
17 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกราย สอบวัดมาตรฐานความรู้
ด้านภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
18 นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตร
ในระยะเวลา 4 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
19 ผู้สาเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ผ่านใน
รอบปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
รวมจานวนบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
13
จานวนตัวบ่งชี้ต้องผ่าน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 )
1-6,
8-11,
14-16
ตัวบ่งชี้ข้อที่ต้องผ่านครบถ้วน
1-10

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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1-11,

14
1-11

18
1-12

14-16
1-10

14-16 14-19
1-10 1-10

19
1-19
1-10

หมายเหตุ
ข้อ 1-13 ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
ข้อ 14 - 19 ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนที่คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กาหนดเพิ่ม
เกณฑ์การประเมิน
1. ผ่านในระดับดีมาก หมายถึง ตัวบ่งชี้รวมที่มีผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน
2. ผ่านในระดับดี หมายถึง ตัวบ่งชี้หลักข้อ 1-10 ที่มีผลการดาเนินงานในปีนั้นผ่านครบถ้วนทุกข้อ
และ ตัวบ่งชี้รวมที่มีผลการดาเนินงานในปีนั้นผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ไม่ผ่าน หมายถึง ตัวบ่งชี้หลักข้อ 1-10 ที่มีผลการดาเนินงานในปีนั้นผ่านไม่ครบทุกข้อ และตัว
บ่งชี้รวมที่มีผลการดาเนินงานในปีนั้นผ่านน้อยกว่าร้อยละ 80
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2562) ประกอบด้วย 1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3) การประเมิน ผลการดาเนิ น งานตามรายละเอียดหลั กสู ตร และ 4) การทบทวนผลการประเมินและ
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร (ดังรายละเอียด)
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินประสิทธิผลของการสอน ประกอบด้วย การประเมินกลยุทธ์การสอน และการประเมิ น
ทักษะของอาจารย์ในการใช้กลยุทธ์การสอนนี้
1.1 การประเมินกลยุทธ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิด การ
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีการประเมินผลรายวิชา ประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการวิชาการจะพิจารณาเปรียบเทียบกับ แผนการ
สอนของรายวิชา
1.1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ก าหนดให้ ส าขาวิ ช ามี
peer evaluation โดยทีมผู้ร่วมสอน ในรายวิชาเดียวกันและต่างรายวิชาเพื่อประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.3 ผู้บริหารรายวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ประกอบด้วยวิธีการดังนี้
1.2.1 นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
1.2.2 นักศึกษาทุกคนประเมินผลรายวิชาทุกรายวิชากลางภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน และส่งตรงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
1.2.3 ผลการประเมิน ส่งตรงต่ออาจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อปรับปรุงต่อไป
1.2.4 ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมสรุปผลการประเมินรายวิชาเสนอต่อที่ประชุมสาขาวิชา
และแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อใช้ในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาต่อไป
1.2.5 หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ ผู้ร่วมสอน เข้าสั งเกตการสอนของ
อาจารย์ทั้งในห้องเรียนและในแหล่งฝึกปฏิบัติ
1.2.6 คณะพยาบาลศาสตร์ รวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะ
การสอนและวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องหรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
สถานการณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดาเนินการประเมินหลักสูตรในภาพรวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาแต่ละปีระหว่างการใช้หลักสูตรและเมื่อใช้
หลักสูตรครบ 4 ปี ดังนี้
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชา ตัว แทนนักศึกษา
ปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
3) ดาเนิ น การสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลั กสู ตรหลังสิ้ นสุดการสอนแต่ล ะปี
จากนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี และจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของนักศึกษา ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
1) ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม
และ การสัมภาษณ์
2) ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีการศึกษาตามดัชนีผลการดาเนินงานที่ระบุในในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบดัวยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
ที่ได้รั บ การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลั ย ทั้งนี้มหาวิทยาลั ยได้กาหนดให้ ทุกหลั กสู ตรมีการพัฒ นาหลั กสู ตร
ให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมิน
4. การตรวจสอบผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการประเมินของหลักสูตรประจาปี โดยรวบรวมข้อมูลการประเมิน
จากรายงานการประเมิน หลั กสูตร รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร รายงานผลการดาเนินงาน
ตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน เพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอความจ าเป็ น
ในการปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตรและ
ร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินปรับปรุงหลักสูตรดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยทุก 5 ปี

ภาคผนวก ก
หลักการจัดรายวิชา

122

หลักการจัดรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของรหัสระบบเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เป็นแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 2 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสาคัญ (Concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับวิชา
ลักษณะเนื้อหา
ความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วิชา
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หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
801xxxx หมายถึง

วิชาของคณะพยาบาลศาสตร์

- วิชาชีพ
801x1xx
801x2xx
801x3xx
801x4xx
801x5xx
801x6xx
801x7xx
801x8xx

วิชาในกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารทางการพยาบาล
วิชาในกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
วิชาในกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
วิชาในกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
วิชาในกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
วิชาในกลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
วิชาในกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
วิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หัวข้อ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักปรับปรุง พ.ศ. 2562
1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาไทย:
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:
ภาษาอังกฤษ:
Bachelor of Nursing Science
Bachelor of Nursing Science Program
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
Nursing Science
Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S.
3. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต 147 หน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิต
3.1 หมวดศึกษาทั่วไป
จานวน
30
หน่วยกิต
จานวน
30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
จานวน
12
หน่วยกิต จานวน
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จานวน
6
หน่วยกิต จานวน
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จานวน
6
หน่วยกิต จานวน
6
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตฯ จานวน
6
หน่วยกิต จานวน
6
หน่วยกิต
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน
111
หน่วยกิต
จานวน
93 หน่วยกิต
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
30
หน่วยกิต จานวน
12
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ
จานวน
81
หน่วยกิต จานวน
81
หน่วยกิต
ภาคทฤษฎี
จานวน
54
หน่วยกิต จานวน
45
หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ
จานวน
27
หน่วยกิต จานวน
36
หน่วยกิต
3.3 หมวดวิชาเลือก
จานวน
6
หน่วยกิต
จานวน
6 หน่วยกิต

ตารางเปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
เหตุผล
ปรับชื่อวิชาและลด
หน่วยกิตให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8011001 ภูมิปัญญาไทยกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน 3(3-0-6) 8016801 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล 3(1-4-4)
Nursing Innovation and Entrepreneurships
Thai Wisdom and Integrative Health Care
แนวคิ ดเกี่ ยวกั บนวัตกรรมและบทบาทพยาบาล ในการพั ฒ นา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน
การใช้ ภู มิ ปั ญ ญาไทยและธรรมชาติ บ าบั ด การน าภู มิ ปั ญ ญาไทยไป นวัตกรรมทางการพยาบาล โดยการใช้ภูมิปัญญาไทยร่วมกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาสังเคราะห์ ออกแบบ สร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล รวมถึง
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
การประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล แนวคิด
การประกอบการด้ า นสุข ภาพ ธุร กิ จ และลัก ษณะของธุร กิ จที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ
สุขภาพ สถานพยาบาลสถานดูแลเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานออกกาลังกาย
นันทนาการเพื่อสุขภาพและการให้บริการด้านความงามและสุขภาพ การดูแล
ที่บ้าน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลสุขภาพที่บ้าน มาตรฐานของสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
8011002
ฟิสิกส์ทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Physics in Nursing
หลั ก และกฎเกณฑ์ ท างฟิ สิ ก ส์ เ กี่ ย วกั บ การวั ด แรง
การเคลื่ อ นที่ พลั ง งาน ความดั น ความร้ อ น แสง เสี ย ง ไฟฟู า
อิเล็กทรอนิกส์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันและสุขภาพ การคิดวิเคราะห์ และอธิบายเหตุการณ์ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น และภาวะสุ ข ภาพ โดยใช้ ห ลั ก การทางฟิ สิ ก ส์
การประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหา ในการดาเนินชีวิต และแก้ปัญหา
ทางการพยาบาล
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8011013
การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
สุ ข ภาพแบบองค์ ร วม พั ฒ นาการและสุ ข ภาวะ
ปั จ จั ย ก าหนดสุ ข ภาวะ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ การปูองกันการเจ็บปุวย และกลวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพในแต่ละช่วงวัย
8012012

8015001

เหตุผล
1.1.ปรับเนื้อหาเพื่อลด
ความซ้าซ้อนและควบ
รวมกับวิชาโภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ
1.2.ลดวิชาและปรับ
เนื้อหาไปสอดแทรกใน
รายวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพและโภชนา
ศาสตร์เพื่อสุขภาพ

กายวิภาคศาสตร์สาหรับพยาบาล
2(1-2-3) ปรับปรุงเนื้อหาให้
Anatomy for Nurse
ครอบคลุมและบูรณา
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ การในสาขาการพยาบาล
ต่อมไร้ท่อ และระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก
กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร
ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์

127

โภชนศาสตร์และสุขภาพ
2(2-0-4)
Nutrition and Health
โภชนาการและสุขภาพ ความสาคัญของโภชนาการ
ต่ อ สุ ข ภาพ การค านวณปริ ม าณและพลั ง งานจากสารอาหาร
โภชนศาสตร์ในบุคคลวัยต่าง ๆ การใช้อาหารในการบาบัดโรค และ
การให้โภชนาศึกษา
8012006 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
3(2-2-5)
Human Anatomy
โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ตั้งแต่เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
และระบบต่ า งๆ ได้ แ ก่ ระบบ ปกคลุ ม ร่ า งกาย กระดู ก กล้ ามเนื้ อ
ประสาท การไหลเวียน การหายใจ การย่อยอาหาร การขับถ่าย
ปัสสาวะ ต่อมไร้ท่อ และการสืบพันธุ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8015005 การสร้างเสริมสุขภาพและโภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(1-2-3)
Health Promotion and Nutrition for Health
สุขภาพแบบองค์รวม พัฒนาการและสุขภาวะ ปัจจัยกาหนด
สุขภาวะ แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ การ
ปู อ งกั น การเจ็ บ ปุ ว ย และกลวิ ธี ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในแต่ ล ะช่ ว งวั ย
โภชนาการและสุขภาพ ความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ การคานวณ
ปริ ม าณและพลั ง งานจากสารอาหาร โภชนาศาสตร์ ในบุ ค คลวั ย ต่า ง ๆ
การใช้อาหารในการบาบัดโรค และการให้โภชนาศึกษา
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เหตุผล
8015002 พยาธิและสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล 1
2(1-2-3) ปรับปรุงเนื้อหาให้
Pathology and Physiology for nurse
ครอบคลุมและบูรณา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทางานของเซลล์และ การสาขาการพยาบาล
อวัยวะในระบบต่างๆ การปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิ
สภาพ ได้แก่ ระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์

8012009

8015003 พยาธิและสรีรวิทยาสาหรับพยาบาล 2
2(1-2-3) ปรับปรุงเนื้อหาให้
Pathology and Physiology for nurse 2
ครอบคลุมและบูรณา
พยาธิสรีรวิทยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบต่าง ๆ ของ การสาขาการพยาบาล
ร่างกาย ทั้งระบบเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อระบบประสาท ระบบหัวใจ
และการไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์
2(2-0-4)
Human Pathology
กลไกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทางานของ
เซลล์ และอวัย วะในระบบต่างๆ การปรั บตัว ของร่างกายในภาวะที่ มี
พยาธิสภาพ ได้แก่ ระดับเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและสืบพันธุ์
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8012007
สรีรวิทยาของมนุษย์
3(2-2-5)
Human Physiology
หน้ าที่ของร่ างกายมนุษย์ตั้งแต่การทางานของเซลล์
เนื้ อเยื่ อและ อวัย วะ และระบบต่ าง ๆ ได้แ ก่ ระบบปกคลุ มร่างกาย
กระดูก กล้ามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ การย่อยอาหาร
การขั บ ถ่ า ยปั ส สาวะ ต่ อ มไร้ ท่ อ การสื บ พั น ธุ์ การปฏิ ส นธิ แ ละ
พัฒนาการ
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8012009
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
2(1-2-3)
Microbiology and Parasitology
จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช่เซลล์ กลุ่มที่เป็นเซลล์ชนิด
โปรคาริโอต และยูคาริโอต คือ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อปรสิต ในด้านสัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดหมวดหมู่ รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ตลอดจน
บทบาทของจุลินทรีย์ในด้านสาธารณสุข

เหตุผล
ปรับ
เนื้อหา
ควบรวม
และบูรณา
การเนื้อหา
เพื่อ
ประยุกต์
ในวิชาชีพ
ปรับควบ
รวมกับ
วิชาชีวเคมี
และจุล
ชีววิทยา
สาหรับ
พยาบาล
บูรณาการ
ในรายวิชา
ชีวเคมีและ
จุล
ชีววิทยา
สาหรับ
พยาบาล
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8011004 ชีวเคมี
2(2-0-4)
Biochemistry
ความรู้เบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาของเซลล์ กรดเบสและบัฟเฟอร์
โครงสร้างและ คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลทั้ง 4 ชนิดคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ลิพิด และกรดนิวคลีอิก เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการย่อย ดูด
ซึมและเมทาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ทั้ง 4 ชนิด ตลอดจนการควบคุม
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ
8011005 ชีววิทยาและพันธุศาสตร์
2(2-0-4)
Biology and Genetic
ชีววิทยาเบื้องต้น สารชีวโมเลกุล เซลล์และเนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การ
เจริญเติบโต การแลกเปลี่ยนสาร สมดุลภายในเซลล์ และการทางานของระบบอวัยวะ
ต่างๆของร่างกาย ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม โครโมโซมของมนุษย์
และความผิดปกติ การกลายพันธุ์ของยีน พันธุศาสตร์ของมะเร็ง โรคทางพันธุกรรม
และการบาบัดด้วยยีน เทคโนโลยีชีวภาพและการประยุกต์ใช้พันธุวิศวกรรม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8015004 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาสาหรับพยาบาล
2(1-2-3)
Bio-chemistry and Parasitology for nurse
ความรู้เบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาของเซลล์ กรดเบสและบัฟเฟอร์
โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุลทั้ง 4 ชนิดคือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
ลิพิด และกรดนิวคลีอิก เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการย่อย ดูด
ซึมและเมทาบอลิ ซึ มของสารชีว โมเลกุล ทั้ ง 4 ชนิด ตลอดจนการควบคุ ม
กระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของดีเอ็นเอ จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช่เซลล์ กลุ่มที่
เป็นเซลล์ชนิดโปรคาริโอต และยูคาริโอต คือ ไวรัส แบคทีเ รีย เชื้อรา และเชื้อ
ปรสิต ในด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดหมวดหมู่ รวมทั้งระบบ
ภูมิคุ้มกันเบื้องต้น ตลอดจนบทบาทของจุลินทรีย์ในด้านสาธารณสุข
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8012008 เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology
หลั ก การทั่ ว ไปทางเภสั ช วิ ท ยา ความหมาย และ
ความสาคัญของเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ข้อบ่ง
ใช้ของยา ผลข้างเคียงและปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา ที่มีผลต่อระบบ
และอวัย วะต่า ง ๆ ของร่ า งกายมนุ ษย์ โดยเน้นถึงยาที่ มีผ ลต่อระบบ
ประสาทอั ต โนมั ติ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบเลื อ ด ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบ
ต่อมไร้ท่อ และยาปฏิชีวนะ
8012011

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาและลด
หน่วยกิตให้สอดคล้อง
กับการบูราการใน
วิชาชีพ

ลดวิชาและปรับเนื้อหา
ไปสอดแทรกในรายวิชา
การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 2
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ระบาดวิทยาและชีวสถิติ
2(2-0-4)
Epidemiology and Biostatistics
แนวคิด หลักการของระบาดวิทยา การกระจายโรค การเกิดโรค
การปูองกันและ การควบคุมโรคการเฝูาระวังโรค การสอบสวนโรค
การคัดกรองโรค ดัชนีอนามัย การนาระบาดวิทยามาใช้ในการพยาบาล
ความหมายของชีวสถิติและสถิติชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8016006
เภสั ชวิทยาส าหรับพยาบาล
2(2-0-4)
Pharmacology for Nurses
หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา ความหมาย และ
ความสาคัญของเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์
ข้อบ่งใช้ของยา ผลข้างเคียงและปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่มีผล
ต่อระบบและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ โดยเน้นถึงยาที่มีผล
ต่อระบบประสาทอั ตโนมั ติ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อด ระบบ
เลือดระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท
ส่วนกลาง ระบบต่อมไร้ท่อ และยาปฏิชีวนะ หลักการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล

131
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8012104 สารสนเทศและการสื่อสารทางการพยาบาล 2(2-0-4)
Information and Nursing Communication
ความสาคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ
การเข้ า ถึ ง แหล่ ง สารสนเทศ ที่ ร องรั บ ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข และ
ฐานข้ อ มู ล ทางการพยาบาล การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสังเคราะห์ และการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี หลักและกระบวนการของการสื่อสาร การสื่อสารใน
วิชาชีพการพยาบาล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อสร้าง
สัมพันธภาพในการดูแลผู้รับบริการ
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8011101 มโนมติและทฤษฎีทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Nursing Concepts and Nursing Theories
มโนมติพื้นฐานที่เป็นแนวคิดหลักของทฤษฎีการพยาบาล
ศาสตร์ ท างการพยาบาล แนวคิ ด ของกระบวนการพยาบาล
และการน าไปใช้ในการปฏิบั ติการพยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับ วิชาชีพ
การพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลที่เลือกสรร กระบวนการ
พยาบาลและการนาไปใช้ด้วยความเอื้ออาทร และจิตใจของความเป็น
มนุษย์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผล
8016101 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชาและเนื้อหา
Basic Concepts of Nursing science
ให้เป็นปัจจุบัน
ความสาคัญของศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดหลัก
และความสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คน สุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
การพยาบาล ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ปุวย ขอบเขต
และเปูาหมายวิชาชีพ กระบวนการพยาบาล การบันทึกทางการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาลและการจ าหน่ า ย ทฤษฎี
การพยาบาล ที่เลือกสรรและการนาไปใช้ หลักและกระบวนการ
ของการสื่ อสาร การสื่ อสารในวิช าชีพการพยาบาล ปฏิสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสัมพันธภาพในการดูแล
ผู้รับบริการ

132
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8016102 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
แนวคิด หลักการ และเทคนิคการพยาบาลพื้นฐานที่
คานึงถึงการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ในการดูแลบุคคลทุก
วัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน บนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแล โดยคานึงถึงสิทธิ ผู้รับบริการ ความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เหตุผล
ปรับลดวิชาเนื่องจาก
เนื้อหาซ้าซ้อนและได้
บูรณาการในรายวิชา
การพยาบาลพื้นฐาน
คงเดิม

132

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8012103 การพยาบาลพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
แนวคิ ด หลั ก การและเทคนิ ค การพยาบาลพื้ น ฐานที่
คานึงถึงการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลบุคคลทุกวัย
ของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบน บนพื้นฐานทฤษฎีการ
ดูแลอย่ างเอื้ออาทรด้ว ยจิ ตใจของความเป็นมนุษย์ โดยคานึงถึงสิ ทธิ
ผู้รับบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ
8011102 การพยาบาลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ 2(2-0-4)
Humanized Nursing Care
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเป็ น มนุ ษ ย์ วิ ก ฤตระบบบริ ก าร
สุขภาพ องค์กรสุขภาพที่มีจิตใจ ของความเป็นมนุษย์ การนาแนวคิด
การบริ บ าลที่ มี จิ ต ใจของความเป็ น มนุ ษ ย์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ พ ยาบาล
การศึกษาพยาบาล การวิจัยทางการพยาบาล และการเป็นจิตอาสา

133
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8012105 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคคลทุกวัยในภาวะปกติและผิด ปกติทางด้านร่างกายและจิตสังคม
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การรวบรวมผลและ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคคล
8013106

เหตุผล
ชื่อวิชาคงเดิมและได้
ปรับคาอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติม

ปรับชื่อวิชาและปรับ
คาอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติม
133

กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
3(2-2-5)
Nursing Research Process
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย การก าหนดปั ญ หาการวิ จั ย
การออกแบบการวิ จั ย การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
การเขี ย นโครงร่ างและรายงานการวิ จั ย รวมทั้งการเลื อกและน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ การพยาบาล โดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชน
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8016601 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Assessment
แนวคิด หลักการ และวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ
ของบุคคลทุกวัย ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติทางด้านร่างกายและ
จิตสังคม ด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการวิเคราะห์
แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์
ยึดหลักจริยธรรมวิชาชีพและหลักสิทธิมนุษยชน
8017604 การวิจัยทางการพยาบาล
2(1-2-3)
Research in Nursing
แนวคิด กระบวนการ ระเบียบวิจัย การออกแบบ
การวิจัยทางการพยาบาล การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล
การทาโครงการวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น จริยธรรมการวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย

134
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8016602 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล 2(2-0-4)
Ethical and Legal Nursing
แนวคิ ด จริ ย ศาสตร์ จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพการพยาบาล สิทธิของพยาบาล และผู้ปุวยลักษณะของ
กฎหมาย กฎหมายทั่ว ไป กฎหมายวิช าชีพการพยาบาลและ
กฎหมายสาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาล ประเด็ น ปั ญ หาเชิ ง จริ ย ธรรม และกฎหมายในการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

เหตุผล
ปรับลดหน่วยกิตให้
สอดคล้องกับการสอน
ใบประกอบวิชาวิชาชีพ
การพยาบาล

ปรับลดวิชาและบูรณา
การเนื้อหาในวิชาการ
บริหารการพยาบาล
และแนวโน้มวิชาชีพ
พยาบาล
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8013107 กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Law and Nursing Ethics
แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล สิทธิของพยาบาล และผู้ปุวยลักษณะของกฎหมาย กฎหมาย
ทั่ ว ไป , กฎหมายวิ ช าชี พ การพยาบาลและกฎหมายสาธารณสุ ข ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาล ประเด็ น ปั ญ หาเชิ ง
จริยธรรม และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์
8013108 ประเด็นและแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพ
2(2-0-4)
Trends and Issues Professional Development
พัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ
คุ ณ ลั ก ษณะของวิ ช าชี พ การพยาบาล องค์ ก รวิ ช าชี พ การพยาบาล
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พั ฒ นาการและการพั ฒ นาวิ ช าชี พ การพยาบาล
ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
การพยาบาล

135
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8014109 การบริหารทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Administration
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหาร กระบวนการและ
เทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นาในการบริหารและการเป็นผู้นาทางการ
พยาบาลตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร การพยาบาล
ในสถานบริ ก ารสุ ข ภาพทุ ก ระดั บ ด้ ว ยกระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า
การศึกษาดูงาน การคิดสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพ โดยคานึงถึงความ
เป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนในการบริหาร

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาและ
เพิ่มเนื้อหาแนวโน้ม
วิชาชีพพยาบาลมา
บูรณาการ

ชื่อวิชาคงเดิม ปรับ
คาอธิบายรายวิชา
ให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์
ปัจจุบัน

135

8013201 การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1
3(3-0-6)
Maternity, Newborn and Midwifery Nursing 1
แนวคิดการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ ของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ
หญิง ตั้งครรภ์ มารดาระยะคลอด และหลั งคลอด ความรู้พื้น ฐาน
เกี่ยวกับการคลอด การพยาบาลหญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลบนพื้นที่ฐานการดูแลแบบเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็น
มนุษย์และ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8017103 การบริหารการพยาบาลและแนวโน้มวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4)
Nursing Administration and Professional Nursing Trend
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหาร ภาวะผู้นาในการบริหาร
และการเป็นผู้นาทางการพยาบาล การจัดการองค์การพยาบาล กระบวนการ
และเทคนิคการบริหาร โดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ปุวย จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ ในการบริหาร
การศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพพยาบาล ปัจจัยที่มี
ผลต่อพัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ประเด็น
และแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล สารสนเทศทางการพยาบาล
8017201 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
แนวคิ ด และหลั ก การ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลการตั้ ง ครรภ์
การคลอด และหลั งคลอด การส่งเสริมสุ ขภาพและปูองกันปัญหาสุขภาพ
การประเมินภาวะสุขภาพมารดา ทารกในระยะตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง
คลอด กลไกและกระบวนการคลอด การทาคลอดและช่วยทาคลอด การดูแล
มารดาและทารกหลังคลอด การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การสร้างเสริม
สั ม พัน ธภาพระหว่ างมารดาทารกและครอบครัว การวางแผนครอบครั ว
การพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยจิตใจความเป็นมนุษย์ โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสม
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8013202 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
Maternity, Newborn and Midwifery Nursing 2
แนวคิดการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ และการ
ใช้กระบวนการพยาบาล แบบองค์รวม ที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในการดูแลมารดา-ทารกและครอบครัว ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด ที่ มี การตกเลื อด การติ ดเชื้ อ และมี โรคแทรกซ้ อนขณะตั้ งครรภ์
มีความผิดปกติของการคลอด คลอดยาก มีภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตทั้งมารดาและทารกในครรภ์ขณะคลอด และการคลอดโดยใช้สูติศาสตร์
หั ตถการ การพยาบาลมารดาหลั งคลอดที่ มี การตกเลื อด การติ ดเชื้ อ
ภาวะซึมเศร้าและสูญเสียบุตร หรือบุตรพิการ การวางแผนครอบครัว
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2(2-0-4)
Pediatric and Adolescent Nursing 1
แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะ
สุ ข ภาพปกติ และภาวะเสี่ ย ง ทฤษฎี พั ฒ นาการเด็ ก และวั ย รุ่ น
การประเมิน ภาวะสุ ขภาพ การเจริ ญเติบโต และพัฒ นาการ บทบาท
หน้ าที่และความรั บ ผิ ดชอบของพยาบาลเด็ก ในการส่ งเสริมสุ ขภาพ
การปู อ งกัน โรคและอุบั ติ เหตุต ามวัย ตลอดจนบทบาทครอบครัว ต่ อ
สุขภาพเด็ก

เหตุผล
ชื่อวิชาคงเดิมและได้
ปรับคาอธิบายรายวิชา
ใหม่

ชื่อวิชาคงเดิมแต่ได้ปรับ
หน่วยกิตเพิ่มเพื่อให้มี
เนื้อหาครอบคลุมและ
เป็นปัจจุบัน
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8017202 การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุ ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งและมี ปั ญ หาสุ ข ภาพ
การประเมิ น และการเฝู า ระวั ง สภาวะทารกในครรภ์ การใช้
กระบวนการและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลมารดาและทารก
แรกคลอดที่ มี ภ าวะเสี่ ย งสู ง มี โ รคร่ว ม ภาวะแทรกซ้อ น ภาวะ
ฉุก เฉิ น ทางสู ติ ศาสตร์ และภาวะวิ ก ฤตในระยะตั้ ง ครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอด การพยาบาลมารดาที่นาสู ติศาสตร์
และหัตการ โดยเน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการ ดูแลด้วยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
8016301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
3(3-0-6)
Pediatric Nursing 1
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กโดย
ยึด ครอบครัว เป็ นศู น ย์ก ลาง เกี่ย วข้ อ งกั บการเจริ ญเติ บโตและ
พั ฒ นาการ การเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น โรค การส่ ง เสริ ม ภาวะ
โภชนาการและการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมมารดา การปู อ งกั น
การบาดเจ็ บ ในเด็ ก โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ระบวนการพยาบาล
ในการดูแลแบบองค์รวม ครอบคลุมมิติการส่งเสริมการปูองกัน
การดูแลรักษาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการฟื้นฟูสุขภาพ
ที่คานึงถึง คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย
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8017302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3(3-0-6)
Pediatric Nursing 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กโดย
ยึ ด ครอบครั ว เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ในภาวะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต เรื้ อ รั ง
และระยะสุ ดท้ายของชีวิต การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
เ สี่ ย ง สู ง ก า ร พ ย า บ า ล เ ด็ ก ปุ ว ย ที่ มี ปั ญ ห า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ
และการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพในระบบต่าง ๆ และการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลแบบองค์รวม คานึง ถึง คุณ ธรรม จริยธรรม กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย
8016402 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3(2-2-5)
Gerontological Nursing
ทฤษฎีผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน
ผู้สูงอายุทั้งภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก
การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในผู้สูงอายุ การพยาบาล
ผู้สูงอายุบนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้ วยความเอื้ออาทรและจิตใจ
ของความเป็นมนุษย์

เหตุผล
ชื่อวิชาคงเดิมแต่ได้ปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
เป็นปัจจุบัน

ชื่อวิชาคงเดิมแต่ได้ปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
เป็นปัจจุบันและเพิ่ม
หน่วยกิตภาคทดลอง
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8013302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3(3-0-6)
Pediatric and Adolescent Nursing 2
แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะที่มี
ความผิดปกติในระบบต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญาณ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลเด็กใน
การดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในระบบต่าง ๆ รวมถึง
ครอบครัว ทั้งภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้ายของชีวิต
โดยให้การดูแลแบบองค์รวมด้วยการดูแลแบบเอื้ออาทรและจิตใจของ
ความเป็นมนุษย์ เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางและปัญหาของวัยรุ่นใน
ปัจจุบันและแนวทางแก้ไข
8012403
การพยาบาลผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Gerontological Nursing
ทฤษฎีผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุบนพื้นฐาน
ทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิต
วิญญาณจากภาวะการณ์สูงอายุ แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุกและ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพจิตชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังที่
พบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่มีความเบี่ยงเบนทางสุขภาพชนิด
เฉียบพลันและเรื้อรัง
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8016401 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(2-0-4)
Adult Nursing 1
แนวคิ ด และหลั ก การการพยาบาลแบบองค์ ร วมบนพื้ น ฐาน
ทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์แก่บุคคลวัย
ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเสียสมดุล น้า เกลือแร่ ติดเชื้อ การผ่าตัด
ปัญหาที่เ กิดจากโรคติดต่ อ โรคเขตร้อน ผิ ว หนัง แผลไฟไหม้น้าร้อนลวก
ภูมิคุ้มกัน ปัญหาที่เกิดจากเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ปัญหาที่เกิดจากความ
ผิดปกติของการรับประทานอาหารและน้า การย่อย การดูดซึม เผาผลาญ
และการขับ ถ่ า ยอุ จจาระ ฮอร์ โ มน การขั บ ถ่ ายปั ส สาวะ กระดูก ข้ อ และ
กล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และภาวะเรื้อ รัง ใช้กระบวนการ
พยาบาลโดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น มนุ ษ ย์ ยึ ด หลั ก จริ ย ธรรมและหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน ความปลอดภัยของผู้ปุวย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

เหตุผล
คงเดิมแต่ได้
ปรับลาดับ
คาอธิบาย
รายวิชาใหม่

8017402 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานทฤษฎี
การดูแลด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่
ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์และเพศสัมพันธ์
การหายใจ เลื อ ดและส่ ว นประกอบของเลื อ ด การไหลเวี ย นเลื อ ดและ
น้าเหลื อ ง สมองและไขสั น หลั ง ในภาวะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต และเรื้ อ รั ง ใช้
กระบวนการพยาบาลโดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลัก
สิทธิและความปลอดภัยของผู้ปุวย ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การใช้ ย าอย่ า งสมเหตุ ผ ล เลื อ กใช้ ท รั พ ยากร เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มุ่ ง
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

คงเดิม

138

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8012401
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐาน
ทฤษฎี การดู แล ด้ ว ยความเอื้ ออาทรและจิ ต ใจของความเป็น มนุ ษย์ แ ก่
บุคคลวัย ผู้ ใหญ่ที่มีปั ญหาสุ ขภาพ เกี่ย วกับ ความผิ ดปกติ ของอวัยวะรับ
สัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ฮอร์โมน ปัญหาที่เกิดจาก
โรคติ ด ต่ อ และโรคเขตร้ อ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
การรับประทานอาหาร และน้า การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ
ผิว หนัง กระดูก ข้อและกล้ ามเนื้ อ ในภาวะเฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และ
ภาวะเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
จริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเอง
8012402 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐาน
ทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์แก่บุคคล
วัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์และ
เพศสัมพันธ์ การหายใจ เลือดและส่วนประกอบของเลือด การไหลเวียน
เลือดและน้าเหลือง สมองและไขสันหลัง ในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง
ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

139
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8013404 การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Health Management for Ageing
การบริหารการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลบนพื้ น ฐานทฤษฎี การดู แ ลด้ ว ยความเอื้ อ อาทรและจิ ต ใจ
ของความเป็นมนุษย์เพื่ อส่งเสริมสุ ขภาพ ปูองกันโรค บรรเทาอาการ
และฟื้นฟูสภาพแก่ผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการเบี่ยงเบน
ทางสุขภาพ

เหตุผล
ชื่อวิชาคงเดิม
แต่ได้ปรับลด
หน่วยกิตลง

ชื่อวิชาคงเดิม
แต่ได้ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชาให้
เป็นปัจจุบัน
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8013501 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1 2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 1
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างสุ ข ภาพจิ ต และการพยาบาลจิ ต เวช
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต คุณลักษณะและบทบาทของพยาบาลจิต
เวช ระบบบริการสุขภาพจิต หลักการขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพ
เพื่อการบาบัด การส่งเสริมและปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในบุคคลที่มีภาวะ
เสี่ยง การช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาทางจิตสังคมโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลด้วย ความเอื้ออาทรและจิตใจของความเป็นมนุษย์ เลือกใช้
ทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม ผสมผสานภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
มุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะของบุคคล ครอบครัวและชุมชน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8017403 การจัดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Health Management for Older Persons
ทฤษฎีการสู ง อายุ การเปลี่ ยนแปลงทางด้า นร่า งกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุทั้งภาวะ
เฉียบพลันและเรื้อรัง แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก การส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคในผู้สูงอายุ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การพยาบาลผู้สูงอายุ
บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ จริยธรรม ความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
8016501 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 1
แนวคิด ทฤษฎีทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพจิตและพฤติกรรมการปรับตัว คุณลักษณะและบทบาท
ของพยาบาลจิตเวช ระบบบริการสุขภาพจิต หลักการขั้นตอนของการสร้าง
สั มพันธภาพเพื่อการบาบัด การส่ งเสริม และปูองกั นปัญหาสุ ข ภาพจิตใน
บุคคลที่มีภาวะเสี่ยง มุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิและความปลอดภัย
ของผู้ปุวย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

140
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8013502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing 2
ลักษณะสาคัญและเกณฑ์การจาแนกโรคทางจิตเวช การบาบัด
ทางจิต การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวช โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลด้วยความเอื้ออาทร และจิตใจของความ เป็นมนุษย์ เลือกใช้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่ง
ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

140

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เหตุผล
8017502 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2(2-0-4)
คงเดิม
Mental Health and Psychiatric Nursing 2
ลักษณะส าคัญและเกณฑ์การจาแนกโรคทางจิตเวช
การบาบัดรักษาทางจิตเวช การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
ปั ญ หาทางสุ ข ภาพจิ ต และบุ ค คลที่ มี ปั ญ หาทางจิ ต เวช โดยใช้
กระบวนการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร และจิตใจของความเป็น
มนุษย์ เลือกใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมุ่งส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว
และชุมชน ยึดหลั กกฎหมายและจรรยาบรรณวิช าชีพ สิทธิและ
ความปลอดภัยของผู้ปุวย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
8012601 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2(2-0-4)
8016603 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1
1(1-0-2) ชื่อวิชาคงเดิมแต่ได้ปรับ
Community Nursing 1
Community Health Nursing 1
ลาดับเนื้อหาให้เป็น
แนวคิดหลักการสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัย
แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การพยาบาลครอบครั ว ปัจจุบนั
ชุมชน ระบบบริการสาธารณสุข ของประเทศไทย บทบาท หน้าที่และ เครื่ องมื อในการประเมิ น ครอบครั ว การดู แลตามกระบวนการ
ลักษณะงานพยาบาลอนามัยชุมชน ปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย พยาบาลครอบครั ว อนามั ย ในโรงเรี ย น การดู แ ลระยะยาว
นโยบายแผนพัฒนาสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การปูองกัน และการส่ ง ต่ อ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ ง การเยี่ ย มบ้ า น นวั ต กรรม
ปัญหาสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การพยาบาลครอบครัว ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สิทธิและความปลอดภัยของประชาชนและผู้รับบริการ การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

141
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8014602
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(2-0-4)
Community Nursing 2
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน นวัตกรรมและ
กลวิธีทางการสาธารณสุข การดูแลต่อเนื่อง การดูแลบุคคลที่เจ็บปุวยใน
ครอบครัวและชุมชน การอนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อม

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Medical Care in nursing
บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการประเมินภาวะ
สุขภาพ การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งต่อ
ผู้ปุวยตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ

เหตุผล
คงเดิมแต่ได้ปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
เป็นปัจจุบัน

คงเดิมแต่ได้ปรับ
คาอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลุม

141

8014603

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8017605 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2(2-0-4)
Community Health Nursing 2
การสาธารณสุ ข และการพยาบาลอนามั ย ชุ ม ช น
แผนพั ฒ นาสุ ข ภ าพ นวั ต กร รมสาธ ารณสุ ข และภู มิ ปั ญ ญ า
ในการพั ฒ นาสุ ข ภาพบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน อาชี ว อนามั ย
สิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา การใช้กระบวนการพยาบาล บทบาทของ
พยาบาลอนามัยชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ปู อ งกั น ดู แ ลและฟื้ น ฟู สุ ข ภาพบุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน ยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิ
และความปลอดภัยของประชาชนและผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล
8017606 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2(2-0-4)
Basic Medical Treatment
ศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การการรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น
การประเมินสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้นด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม การช่วยเหลือผู้ปุวยในภาวะ
ฉุกเฉินและการตัดสิ นใจพิจารณาส่งต่อเพื่อการรักษา การบาบัด
ทางด้านหั ตถการ การใช้ยาในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างสม
เหตุ ผ ลและการบั น ทึ ก การให้ ก ารรั ก ษาพยาบาล ตามระเบี ย บ
กระทรวงสาธารณสุข โดยยึดหลักจริยธรรม หลักสิทธิมนุษยชน และ
กฎหมายวิชาชีพ คานึงถึงสิทธิผู้ปุวย ความปลอดภัยของประชาชน
และผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

142
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8012701 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อนในสถานการณ์จริง โดยคานึงถึง
สิทธิผู้รับบริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้วยความเอื้ออาทรและจิตใจของความ
เป็นมนุษย์

เหตุผล
ชื่อวิชาคงเดิม
แต่ได้ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ

ชื่อวอชาคง
เดิมแต่ได้ปรับ
หน่วยกิตภาค
ปฏิบัติ เพิ่ม
142

8013704 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
2(0-8-0)
Pediatric and Adolescent Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติในระบบต่างๆ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญาณ ในภาวะเจ็บปุวยเฉียบพลัน
วิกฤต เรื้ อรั ง และระยะสุ ด ท้ายของชี วิต โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้
เพื่ อ ดู แ ลแบบองค์ ร วมด้ ว ยความเอื้ อ อาทรและจิ ต ใจของ ความเป็ น มนุ ษ ย์
และเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแลรักษา
และการฟื้นฟูสุขภาพในเด็กและวัยรุ่นรวมทั้งครอบครัว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8016701 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
5(0-15-0)
Fundamental Nursing Practicum
ฝึ กปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุ ขภาพ
แบบองค์รวมแก่ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อนในสถานการณ์จริง
โดยคานึงถึงสิทธิผู้ รับบริการและจรรยาบรรณวิช าชีพ การปฏิบัติการ
พยาบาลโดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้อย่างสมเหตุผล
ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
8017702 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-9-0)
Practicum in Pediatric Nursing
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเด็ ก โดยใช้ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กโดยยึดครอบครัว เป็น
ศู น ย์ ก ลางในมิ ติ ก ารส่ ง เสริ ม การปู อ งกั น การดู แ ลรั ก ษาและการฟื้ น ฟู
สุ ข ภาพที่ เ กี่ย วข้ องกั บ การเจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการ การเสริ มสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันโรค การส่งเสริมภาวะโภชนาการและการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
การปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงสูง
การพยาบาลเด็กปุวยที่มีปัญหาการติดเชื้อ และการพยาบาลเด็กที่มีปัญหา
สุขภาพในระบบต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล
แบบองค์รวม คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
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8013702 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 3(0-12-0)
Maternity, Newborn and Midwifery Nursing
Practicum 1
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบเอื้อ
อาทรด้วยจิตใจของ ความเป็นมนุษย์ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์และทารก
ในครรภ์ ให้การดูแลเฝูาคลอดและทาคลอดหญิงระยะคลอด และให้การ
พยาบาลหญิ ง หลั ง คลอดและทารกแรกเกิ ด แบบองค์ ร วมและเน้ น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8017703 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(0-6-0)
Adult Nursing Practicum 1
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ก ระบวนการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทรแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะ
รับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ ฮอร์โมน ปัญหาที่เกิดจาก
โรคติ ด ต่ อ และโรคเขตร้ อ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากความผิ ด ปกติ ข อง
การรับประทานอาหารและน้า การขับถ่ายปัสสาวะ การขับถ่ายอุจจาระ
ผิว หนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะเฉียบพลั น ภาวะวิกฤต และ
ภาวะเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดยคานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลัก
จริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแล
ตนเองการปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้รับบริการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
8017704 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 1
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล การตรวจครรภ์ การช่วยคลอด การทา
คลอด และการดูแลระยะหลังคลอด การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
มารดา ทารกและครอบครัว การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ การเลือกใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ล การให้ คาปรึก ษาก่ อนสมรส การวางแผนครอบครั ว และใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยกระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม ยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนและกฎหมายวิชาชีพ

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาและ
คาอธิบายรายวิชา
ใหม่
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8013705 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Gerontology Nursing Practicum 1
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้อ
อาทรแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัส ภูมิคุ้มกัน เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ
ฮอร์โมน ปัญหา ที่เกิดจากโรคติดต่อและโรคเขตร้อน ปัญหาที่เกิดจาก
ความผิดปกติของการรับประทานอาหาร และน้า การขับถ่ายปัสสาวะ
การขับถ่ายอุจจาระ ผิวหนัง กระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ในภาวะ
เฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และภาวะเรื้อรัง ใช้กระบวนการพยาบาลโดย
คานึงถึงความเป็นมนุษย์ ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

ชื่อวิชาคงเดิมแต่ได้
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่

144
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
8013707 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2(0-8-0)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบเอื้อ
อาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้
ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางจิต อารมณ์ พฤติกรรม ฝึกทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ปุวยและญาติ จัดกิจกรรมเพื่อการบาบัด และฟื้นฟูสภาพ
สอนและให้คาปรึกษาทางจิต เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ผสมผสานภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น มุ่ งส่ งเสริ มและฟื้ นฟู สุ ขภาวะของบุ คคล
ครอบครัวและชุมชน

เหตุผล
คงเดิม

ชื่อวิชาคงเดิมแต่ได้
ปรับคาอธิบาย
รายวิชาใหม่
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8014703 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 3(0-12-0)
Maternity, Newborn and Midwifery Nursing
Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบเอื้อ
อาทรด้วยจิตใจของความ เป็นมนุษย์ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การให้การพยาบาลแบบองค์ร วมในหญิงตั้งครรภ์ มารดาระยะคลอด
แ ล ะ ม า ร ด า ห ลั ง ค ล อ ด ที่ มี ภ า ว ะ เ สี่ ย ง แ ล ะ เ บี่ ย ง เ บ น ห รื อ มี
ภาวะแทรกซ้อน และเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8017705 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3(0-9-0)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยใช้ ก ระบวนการพยาบาล
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางจิต
อารมณ์ พฤติกรรม ฝึ กทักษะการสร้างสั มพันธภาพกับผู้ ปุว ยและญาติ
จัดกิจกรรมเพื่อการบาบัด และฟื้นฟูสภาพ สอนและให้คาปรึกษาทางจิต
เลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และฟื้ น ฟู สุ ข ภาวะของบุ ค คลและ ครอบครั ว การปฏิ บั ติ
การพยาบาลโดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
8018707 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 3(0-9-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม
และข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการดูแล สร้างเสริม ปูองกัน ฟื้นฟู สุขภาพแบบ
องค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ คลอด
และหลั งคลอด ในมารดาและทารกที่มีภ าวะเสี่ยงและมีปัญหาสุ ขภาพ
คั ด กรอง ให้ ค าแนะน า ส่ ง ต่ อ ช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลและฟื้ น ฟู ส ภาพ
เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ช่วยเหลือในการทา
สู ติ ศ าสตร์ หั ต ถการ ดู แ ลทารกแรกคลอดที่ มี ภ าวะเสี่ ย งและมี ปั ญ หา
สุขภาพ การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ตระหนักถึงสิทธิผู้ปุวย ความปลอดภัย
ของผู้ปุวย การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล ยึดหลักจริยธรรมและกฎหมาย
วิชาชีพ

145
เหตุผล
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิตเป็น
4 หน่วยกิต
และปรับ
คาอธิบายราย
รายวิชาใหม่

ปรับควบรวม
ในรายวิชา
ปฏิบัติการ
พยาบาล
อนามัยชุมชน
และการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
8012708 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1
2(0-8-0) 8018708 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 4(0-12-0)
Community Nursing Practicum 1
Community Nursing and Basic Medical Treatment Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในการสร้างเสริม
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในการดูแ ลสุขภาพบุคคล ครอบครัว
สุขภาพ และปูองกันปัญหาสุขภาพ แบบองค์รวมในบุคคลวัยเด็ก กลุ่ ม คน และดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชน การอนามั ย โรงเรี ย น อาชี ว อนามั ย และอนามั ย
ผู้ใหญ่และสูงอายุ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยจิ ต ใจของความเป็ น มนุ ษ ย์ โดยใช้ ก ระบวนการพยาบาลชุ ม ชน
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน การใช้แหล่งประโยชน์ และผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ความรู้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การซั ก ประวัติ ตรวจร่ างกาย วิ นิ จฉั ย แยกโรค ให้ ก ารรั กษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น และ
การช่วยฟื้นคืนชีพ ส่งต่อผู้ปุวยและบันทึกการให้การรักษาพยาบาลขั้ นต้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณาสิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
8014709 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2
2 (0 -8 -0 )
Community Nursing Practicum 2
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอนามั ย ชุ ม ชนในการดู แ ล
สุ ข ภาพบุ ค คลที่ เ จ็ บ ปุ ว ยในครอบครั ว และ ดู แ ลสุ ข ภาพชุ ม ชน
การอนามั ย โรงเรี ย น อาชี ว อนามั ย และอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้ ว ยความเอื้ อ อาทรและจิ ต ใจของความเป็ น มนุ ษ ย์ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลชุมชน การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน การใช้แหล่งประโยชน์และผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

เหตุผล
ปรับควบรวมใน
รายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชนและการ
รักษาพยาบาล
เบื้องต้น

8017706

ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2(0-6-0) ปรับชื่อวิชาใหม่
Adult Nursing Practicum 2
และปรับคาอธิบาย
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแล รายวิชาใหม่
สุขภาพแบบองค์รวม บนพื้นฐานทฤษฎีการดูแลด้วยความเอื้ออาทรแก่บุคคล
วัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาสุ ขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะสื บพันธุ์ และ
เพศสั มพันธ์ การหายใจ เลื อด และส่ วนประกอบของเลือด การไหลเวียน
เลื อ ดและน้ าเหลื อ ง สมองและไขสั น หลั ง ในภาวะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต
และเรื้ อ รั ง ใช้ ก ระบวนการพยาบาลในการแก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพยึ ด หลั ก
จริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีที่เหมาะสม
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง การปฏิบัติการพยาบาล
โดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้รั บบริการ การใช้อย่างสมเหตุผล ภายใต้
ขอบเขตจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
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8014710 ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
2(0-8-0)
Basic Medical Care in Nursing Practicum
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค
ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ การส่งต่อ
ผู้ปุวยและบันทึกการให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
8014706 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 2(0-8-0)
Adult and Gerontology Nursing Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดู แลสุ ขภาพแบบองค์ร วม บนพื้น ฐานทฤษฎีการดูแ ลด้ว ย
ความเอื้ออาทรด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์แก่บุคคลวัยผู้ใหญ่
และวั ย ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข อง
อวั ย วะสื บ พั น ธุ์ แ ละเพศสั มพั น ธุ์ ก ารหายใจ เลื อ ด และ
ส่วนประกอบของเลือด การไหลเวียนเลือดและน้าเหลือง สมอง
และไขสั น หลั ง ในภาวะเฉี ย บพลั น วิ ก ฤต และเรื้ อ รั ง ใช้
กระบวนการพยาบาลในการแก้ปัญหาสุขภาพ ยึดหลักจริยธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน เลือกใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี ที่เหมาะสม
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลใน
การดูแลตนเอง
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เหตุผล
ชื่อวิชาใหม่ปรับแยก
ออกจากวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1 และ
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

คงเดิม
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8018709 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
4(0-12-0)
Gerontological Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเสริมทักษะการพยาบาลใน
ฐานะพยาบาลวิ ช าชี พ น ากระบวนการพยาบาลมาใช้ ใ น
การปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม สามารถร่วมทางานกับทีม
สุขภาพ การตัดสินใจทางการพยาบาล โดยคานึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยพิ จ ารณาความปลอดภั ย ของ
ผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ
8o14711 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2(0-8-0)
8018710 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3(0-9-0)
Administration Nursing Practicum
Administration Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติบทบาทหัวหน้าเวร หัวหน้าทีม สมาชิกทีม และ
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการทางการพยาบาล บทบาท
การเป็นผู้น าทางการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพด้ว ยความเอื้อ หั ว หน้ า เวร หั ว หน้ า ที ม สมาชิ ก ที ม พั ฒ นาการเป็ น ผู้ น า
อาทรและจิ ตใจของความเป็ นมนุษย์ ยึดหลั กจริยธรรมและหลักสิทธิ ทางการพยาบาลด้วยจิตบริการ การประเมินความต้องการบริการ
มนุษยชนในการบริหาร เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและสถาบัน
และพัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ยึดหลักจริยธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชนในการบริหาร เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและ
สถาบันการปฏิบัติการพยาบาล จัดการให้เกิดความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณ
และกฎหมายวิชาชีพ
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8014712 ปฏิบัติการพยาบาลสาขาที่เลือกสรร
2(0-8-0)
Selected Clinical Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาการพยาบาลที่ผู้เรียนสนใจ
เสริ ม ทั ก ษะการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิ ช าชี พ น ากระบวนการ
พยาบาลใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมด้วยความเอื้ออาทร
และจิ ตใจของความเป็ น มนุ ษ ย์ ร่ ว มทางาน กับ ทีมสุ ข ภาพ ตัด สิ นใจ
ทางการพยาบาล โดยคานึงถึงสิ ทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ
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8018711 ปฏิบัติการประสบการณ์วิชาชีพ
3(0-9-0)
Professional Experience Nursing Practicum
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพยาบาลในสถานบริการ
สุ ข ภ า พ ที่ เ ลื อ ก ส ร ร ภ า ย ใ ต้ ก า ร ดู แ ล ข อ ง พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ
นากระบวนการพยาบาลใช้ในการปฏิบัติก ารพยาบาลแบบองค์รวม
ร่วมทางาน กับทีมสุขภาพ ตัดสินใจทางการพยาบาล โดยคานึงถึงสิทธิ
ผู้ใช้บริการ การปฏิบัติการพยาบาลโดยพิจารณาความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้ขอบเขตจรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ

เหตุผล
ปรับชื่อวิชาเพื่อ
บูรณาการให้
สอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ

การช่วยฟื้นคืนชีพ
2(1-2-3)
Resuscitation
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การและวิ ธี ก ารในการปฐม
พยาบาลเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพในบ้าน และชุมชน และการช่วยฟื้น
คืน ชี พ เบื้ อ งต้ น ในภาวะฉุ ก เฉิ น แนวคิ ด หลั ก การ ความหมาย และ
ความสาคัญของการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

ปรับลดเนื่องจาก
อยู่ในวิชาศึกษา
งานทั่วไป

8010802

ปรับลดเนื่องจาก
อยู่ในวิชาศึกษา
ทั่วไป

การจัดการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติ
2(2-0-4)
Disaster Management
ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ แนวคิดและหลักการทางการ
พยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติ ระบบบริการทางการแพทย์
ในภาวะฉุกเฉิน การวางแผนและการจัดการกับภัยพิบัติต่าง ๆ การ
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม
ประเด็นจริยธรรม และกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
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8010803
การศึกษาอิสระ
2(2-0-4)
Independence Study
การศึกษาโดยการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจของนักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ที่ปรึกษา แสวงหา
ความรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบนาตนเอง
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เหตุผล
ปรับลดวิชา
เนื่องจากเนื้อหา
ซ้าซ้อนและได้
บูรณาการใน
รายวิชาการวิจัย
ทางการพยาบาล
8017802 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพพยาบาล
3(3-0-6)
เป็นวิชาเลือก
English for Nursing
กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพการพยาบาล การให้บริการพื้นฐาน วิชาชีพ
ทา ง ก า ร พ ย า บ า ล ก า ร สื่ อ ส า ร ท า งก า ร พ ย า บ า ล ก า ร แ น ะ น า บ ริ ก า ร
และสิ่งอานวยความสะดวก การใช้ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การบริการ
ในแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล การติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมงาน การเขียนแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกและรายงานประจาวัน
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