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1.	 หลักการและเหตุผล
ภ�ยใต�แผนพััฒน�เศึรษฐกิิจแลัะสำังคัมแห่งช�ติ ฉบัับัที่่� 12 (พั.ศึ. 2560-2564) ซึ�งเป็นแผน 

ที่่�จัดที่ำ�ขึ�นในช่วิงเวิลั�ของกิ�รปฏิิรูปประเที่ศึในสำถ�นกิ�รณ์โลักิที่่�เปลั่�ยนแปลังอย่�งรวิดเร็วิ แลัะม่กิ�ร 

เชื�อมโยงกิันระหวิ่�งประเที่ศึม�กิขึ�น ภ�ยใต�หลัักิ “ปรัชญ�เศึรษฐกิิจพัอเพั่ยง” เพัื�อนำ�ที่�งในกิ�รพััฒน�

ประเที่ศึ เพัื�อนำ�ประเที่ศึสำู่ “คัวิ�มมั�นคัง มั�งคัั�ง แลัะยั�งยืน” โดยกิระที่รวิงสำ�ธ�รณสำุขได�ประกิ�ศึใช�แผน

ยุที่ธศึ�สำตร์ช�ติระยะ 20 ปี (ด��นสำ�ธ�รณสำุข) พั.ศึ. 2560 - 2579 ขึ�น เพัื�อให�สำอดคัลั�องแลัะเชื�อมโยงใน 

ระดับัช�ติ แลัะเป้�หม�ยกิ�รพััฒน�ที่่�ยั�งยืนขององคั์กิ�รสำหประช�ช�ติ โดยม่เป้�หม�ยคัือ “ประช�ชน

สำุขภ�พัด่ เจ��หน��ที่่�ม่คัวิ�มสำุข ระบับัสำุขภ�พัยั�งยืน”

ผลักิ�รพััฒน�ดังกิลั่�วิ จึงที่ำ�ให�ระบับับัริกิ�รสำุขภ�พัของประเที่ศึไที่ยพััฒน�แลัะขย�ย 

กิ�รให�บัริกิ�รในทีุ่กิมิติอย่�งต่อเนื�อง ที่ั�งในระดับัปฐมภูมิ ทีุ่ติยภูมิ แลัะตติยภูมิ คัรอบัคัลัุมทีุ่กิพัื�นที่่� 

ที่ั�วิประเที่ศึ สำ�ม�รถให�บัริกิ�รได�ม�กิขึ�น สำำ�หรับัสำถ�นกิ�รณ์กิำ�ลัังคันของพัย�บั�ลัซึ�งเป็นบัุคัลั�กิรหลัักิ 

ในระบับับัริกิ�รสำุขภ�พั แม�วิ่�จะม่แนวิโน�มที่่�ด่ขึ�นแต่กิ็ยังม่จำ�นวินไม่เพั่ยงพัอแลัะม่กิ�รกิระจ�ยที่่� 

ไม่เหม�ะสำม โดยเฉพั�ะเมื�อเปร่ยบัเที่่ยบักิับัพัื�นที่่�เขตเมืองแลัะชนบัที่ โดยเมื�อ พั.ศึ. 2558 ประเที่ศึไที่ย 

ม่สำัดสำ่วินพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัต่อประช�กิร 1: 436 ซึ�งยังถือวิ่�เป็นสำัดสำ่วินที่่�ตำ��กิวิ่�เกิณฑิ์สำ�กิลั แลัะสำัดสำ่วิน 

จะยิ�งสำูงขึ�นในชนบัที่ โดยเฉพั�ะในภ�คัตะวิันออกิเฉ่ยงเหนือ ในขณะที่่�คัวิ�มสำ�ม�รถในกิ�รผลัิตพัย�บั�ลั

สำ�ม�รถผลัิตได� 12 คันต่อประช�กิร 100,000 คันต่อปี ดังนั�น กิ�รผลัิตพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัให�ม่จำ�นวิน 

เพัย่งพัอโดยเฉพั�ะในที่�องถิ�นห�่งไกิลั จงึเปน็ปจัจยัสำำ�คัญัเพัื�อให�ประช�ชนที่กุิคันเข��ถงึบัรกิิ�รที่่�มม่�ตรฐ�น

ได�อย่�งเที่่�เที่่ยมกิันบัรรลัุเป้�หม�ยของประเที่ศึ

กิ�รปรับัเปลั่�ยนโคัรงสำร��งประช�กิรไที่ยสำู่สัำงคัมผู�สำูงอ�ยุ รวิมที่ั�งกิ�รเปลั่�ยนแปลังวิิถ่ช่วิิตที่่�ที่ำ�ให�

ประช�กิรม่คัวิ�มเสำ่�ยงต่อกิ�รเจ็บัป่วิยด�วิยโรคัไม่ติดต่อหรือโรคัเรื�อรังที่่�เกิิดจ�กิกิ�รม่พัฤติกิรรมกิ�รดูแลั

สำุขภ�พัไม่เหม�ะสำมม�กิขึ�น เช่น โรคัเบั�หวิ�น โรคัคัวิ�มดันโลัหิตสำูง โรคัหัวิใจแลัะหลัอดเลัือด โรคั 

ไตวิ�ยเรื�อรัง โรคัมะเร็ง กิ�รเกิิดโรคัติดเชื�ออุบััติใหม่ อุบััติซำ�� เช่น วิัณโรคั ไข�หวิัดใหญ่ โรคัที่�งเดินห�ยใจ

เฉ่ยบัพัลัันรุนแรงหรือโรคัซ�ร์สำ โรคัที่�งเดินห�ยใจตะวิันออกิกิลั�งหรือโรคัเมอร์สำ โรคัติดเชื�อไวิรัสำโคัโรน� 

2019 เป็นต�น รวิมที่ั�งโรคัที่่�เกิ่�ยวิข�องกิับัคัวิ�มเคัร่ยดแลัะปัญห�สำังคัม เช่น ปัญห�กิ�รใช�สำ�รเสำพัติด 

กิ�รตั�งคัรรภ์ไม่พัึงประสำงคั์ เป็นต�น ที่ำ�ให�สำังคัมม่คัวิ�มต�องกิ�รด��นบัริกิ�รสำุขภ�พัจ�กิพัย�บั�ลัวิิช�ช่พั 

ม�กิขึ�นเช่นเด่ยวิกิัน

สำถ�นกิ�รณ์โคัรงสำร��งประช�กิรแลัะปัญห�สำุขภ�พัดังกิลั่�วิ พัย�บั�ลัวิิช�ช่พัจึงจำ�เป็นต�องขย�ย

ขอบัเขตของกิ�รปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลั เพัื�อให�ตอบัสำนองตอ่คัวิ�มต�องกิ�รของประช�ชนได�อย�่งเที่�่เที่ย่มแลัะ

ที่ั�วิถึง ตั�งแต่ระดับัปฐมภูมิ ทีุ่ติยภูมิ ตติยภูมิ แลัะศึูนย์คัวิ�มเป็นเลัิศึต่�งๆ โดยเฉพั�ะกิ�รบัริกิ�รในระดับั
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ปฐมภูมิ พัย�บั�ลัจะต�องม่สำมรรถนะในกิ�รคััดกิรองแลัะรักิษ�โรคัเบัื�องต�นร่วิมกิันไปกิับักิ�รดูแลัผู�ป่วิย

เรื�อรัง เป็นผู�จัดกิ�รดูแลัสำุขภ�พัในกิลัุ่มต่�งๆ เช่น วิัยผู�สำูงอ�ยุแลัะเด็กิที่่�เป็นวิัยพัึ�งพัิง เป็นต�น ซึ�งจะเห็น 

ได�วิ่�คัวิ�มต�องกิ�รพัย�บั�ลัวิิช�ช่พันั�นเพัิ�มม�กิขึ�นที่ั�งจำ�นวินแลัะคัุณภ�พั อย่�งไรกิ็ต�มระบับับัริกิ�ร

สำุขภ�พัไม่สำ�ม�รถจะธำ�รงรักิษ�พัย�บั�ลัไวิ�ได� จึงที่ำ�ให�เกิิดกิ�รสำูญจ�กิกิ�รลั�ออกิแลัะกิ�รโอนย��ย  

รวิมที่ั�งกิ�รให�พัย�บั�ลัปฏิบิัตังิ�นที่่�ไมเ่หม�ะสำม ไมค่ัุ�มคั�่หรอืมป่ระสำทิี่ธภิ�พั จงึที่ำ�ให�เกิดิคัวิ�มข�ดแคัลัน

พัย�บั�ลัวิิช�ช่พัรุนแรงม�กิขึ�น นอกิจ�กิน่�คัวิ�มเจริญกิ��วิหน��ด��นวิิที่ย�ศึ�สำตร์ เที่คัโนโลัย่ ประกิอบักิับั 

วิิสำัยที่ัศึน์เชิงนโยบั�ย Thailand 4.0 ของรัฐบั�ลั กิ�รพััฒน�เศึรษฐกิิจของประเที่ศึให�เป็นเศึรษฐกิิจที่่� 

ขับัเคัลัื�อนด�วิยเที่คัโนโลัย่ คัวิ�มคัิดสำร��งสำรรคั์ แลัะนวิัตกิรรม (value based economy) ที่ำ�ให�กิ�รศึึกิษ�

พัย�บั�ลัจำ�เปน็ต�องมก่ิระบัวินกิ�รคัดิเชงิออกิแบับั เพัื�อพัฒัน�กิ�รเรย่นกิ�รสำอนให�ผู�เรย่น “คัดิเปน็” “ที่ำ�เปน็”  

โดยมุ่งเน�นสำร��งที่ักิษะ กิ�รฝ่ึกิฝ่นจ�กิประสำบักิ�รณ์ เพัื�อสำร��งพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัที่่�ม่สำมรรถนะเชิง 

วิิช�ช่พัที่่�เหม�ะสำม ม่คัวิ�มสำ�ม�รถที่�งเที่คัโนโลัย่ ม่คัวิ�มคัิดสำร��งสำรรคั์ สำ�ม�รถสำร��งแลัะประยุกิต์ใช�

นวิัตกิรรมที่�งกิ�รพัย�บั�ลัเพัื�อพััฒน�สำุขภ�พัของประช�ชนไที่ย ซึ�งเป็นกิ�รเร่ยนรู�สำู่กิ�รเปลั่�ยนแปลัง 

(Transformative learning) อย่�งยั�งยืน

สำภ�กิ�รพัย�บั�ลัจึงได�เลั็งเห็นถึงปัญห�สำำ�คััญของกิ�รผลัิตพัย�บั�ลัวิิช�ช่พั เพัื�อบัรรเที่�คัวิ�ม

ข�ดแคัลันพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัในที่�องถิ�นห่�งไกิลั คัณะกิรรมกิ�รสำภ�กิ�รพัย�บั�ลั (วิ�ระ พั.ศึ. 2557-2561)  

ในกิ�รประชุมคัรั�งที่่� 2/2560 วิันที่่� 17 กิุมภ�พัันธ์ 2560 จึงม่มติมอบัหม�ยให�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ 

มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช ซึ�งม่ประสำบักิ�รณ์ในกิ�รพััฒน�พัย�บั�ลัวิิช�ช่พัในระบับักิ�รศึึกิษ�

ที่�งไกิลั พััฒน�หลัักิสำูตรพัย�บั�ลัศึ�สำตรบััณฑิิตในระบับักิ�รศึึกิษ�ที่�งไกิลั สำำ�หรับัผู�สำำ�เร็จกิ�รศึึกิษ�

หลัักิสำูตรประกิ�ศึน่ยบััตรวิิช�ช่พัชั�นสำูงสำ�ธ�รณสำุขศึ�สำตร์ (สำ�ธ�รณสำุขชุมชน) ที่่�ประสำงคั์จะปรับัตำ�แหน่ง

เป็นพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัขึ�น ซึ�งช่วิยพััฒน�คัุณภ�พัระบับับัริกิ�รสำุขภ�พั แลัะตอบัสำนองต่อปณิธ�นของ

มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช ในกิ�รพััฒน�ที่รัพัย�กิรมนุษย์โดยไม่แยกิวิิถ่กิ�รเร่ยนรู�ออกิจ�กิกิ�รง�น

แลัะคัรอบัคัรัวิ ซึ�งผู�เร่ยนในหลัักิสำูตรน่�จะผ่�นกิระบัวินกิ�รเร่ยนรู�ในระบับักิ�รศึึกิษ�ที่�งไกิลัที่่�ออกิแบับั

เป็นอย่�งด่ ที่ั�งภ�คัที่ฤษฎ่แลัะภ�คัปฏิิบััติ เพัื�อให�ม่สำมรรถนะเชิงวิิช�ช่พัต�มเกิณฑิ์ที่่�สำภ�กิ�รพัย�บั�ลั

กิำ�หนด สำ�ม�รถใช�เที่คัโนโลัย่แลัะสำ�รสำนเที่ศึได�อย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั ม่คัวิ�มคัิดสำร��งสำรรคั์ สำ�ม�รถสำร��ง

แลัะประยุกิต์ใช�นวิัตกิรรมที่�งกิ�รพัย�บั�ลั เป็นคันด่ ม่จริยธรรม ม่คัวิ�มรับัผิดชอบัต่อตนเอง สำังคัม แลัะ

ประเที่ศึช�ติ 

หลัักิสำูตรพัย�บั�ลัศึ�สำตรบััณฑิิต สำำ�หรับัเจ��พันักิง�นสำ�ธ�รณสำุข (หลัักิสำูตรใหม่ พั.ศึ. 2564) 

ฉบัับัน่�ได�ผ่�นคัวิ�มเห็นชอบัจ�กิสำภ�กิ�รพัย�บั�ลัแลั�วิเมื�อวิันที่่� 18 พัฤษภ�คัม พั.ศึ. 2563 แลัะ 

สำภ�มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ชพัิจ�รณ�อนุมัติแลั�วิเมื�อวิันที่่� 30 กิรกิฎ�คัม พั.ศึ. 2563 ปัจจุบััน 

อยู่ระหวิ่�งกิ�รพัิจ�รณ�คัวิ�มสำอดคัลั�องของหลัักิสำูตรจ�กิสำำ�นักิง�นปลััดกิระที่รวิงกิ�รอุดมศึึกิษ�

วิิที่ย�ศึ�สำตร์ วิิจัยแลัะนวิัตกิรรม
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2.		ปรัชญาของหลักสูตร
สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ม่คัวิ�มเชื�อวิ่�กิ�รศึึกิษ�เป็นเคัรื�องมือหลัักิในกิ�รพััฒน�ที่รัพัย�กิร

มนุษย์ในระบับัสำุขภ�พัให�ม่คัุณภ�พั เป็นเฟืองจักิรสำำ�คััญในกิ�รพััฒน�สำุขภ�วิะประช�ชน จึงมุ่งจัดกิ�ร

ศึกึิษ�หลักัิสำตูรพัย�บั�ลัศึ�สำตรใ์นระบับักิ�รศึกึิษ�ที่�งไกิลัให�สำอดคัลั�องระหวิ�่งกิ�รเรย่นกิ�รสำอนในวิชิ�ชพ่ั

อย่�งม่คัุณภ�พักิับักิ�รเร่ยนรู�โดยไม่แยกิวิิถ่กิ�รเร่ยนรู�ออกิจ�กิช่วิิตกิ�รที่ำ�ง�นแลัะคัรอบัคัรัวิ แลัะเชื�อวิ่� 

ผู�เรย่นเปน็ผู�มว่ิฒุภิ�วิะสำ�ม�รถวิ�งแผนกิ�รศึกึิษ�ของตนเอง ให�ประสำบัผลัสำมัฤที่ธิไ์ด�อย�่งมป่ระสำทิี่ธภิ�พั 

สำ�ม�รถสำำ�เร็จกิ�รศึึกิษ�เป็นบััณฑิิตที่่�ม่คัุณภ�พัแลัะคัุณธรรม รวิมที่ั�งเป็นคันด่ของสำังคัม สำ�ม�รถพััฒน�

ตนเองอย่�งต่อเนื�อง ให�ที่ันต่อกิ�รเปลั่�ยนแปลังของสำังคัม ตลัอดจนปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัที่่�ม่คัุณภ�พั 

เป็นไปต�มจรรย�บัรรณวิิช�ช่พั

3.	 วัตถุประสงค์
3.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

1) เพัื�อผลัิตบััณฑิิตที่�งกิ�รพัย�บั�ลัที่่�ม่คัุณภ�พัต�มม�ตรฐ�นวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะ 

กิ�รผดุงคัรรภ์ โดยจัดให�ม่กิ�รเร่ยนกิ�รสำอนหลัักิสำูตรพัย�บั�ลัศึ�สำตร์ในทีุ่กิระดับัปริญญ�แลัะหลัักิสำูตร 

ที่่�เกิ่�ยวิข�องในระบับักิ�รศึกึิษ�ที่�งไกิลั รวิมที่ั�งพัฒัน�ม�ตรฐ�นกิ�รจดักิ�รศึกึิษ�พัย�บั�ลัในระบับักิ�รสำอน

ที่�งไกิลัให�ม่คัุณภ�พัแลัะที่ันสำมัยอย่�งต่อเนื�อง

2) เพัื�อศึกึิษ�วิจิยั สำร��งองคัค์ัวิ�มรู�แลัะนวิตักิรรมด��นกิ�รพัย�บั�ลัแลัะด��นอื�นๆ ที่่�เกิ่�ยวิข�อง 

เพัื�อคัวิ�มเป็นเลัิศึที่�งวิิช�กิ�รโดยร่วิมมือกิับัสำถ�บัันภ�ยนอกิ ที่ั�งภ�คัรัฐแลัะเอกิชน ที่ั�งในประเที่ศึแลัะ 

ต่�งประเที่ศึ

3) เพัื�อให�บัรกิิ�รวิชิ�กิ�รที่่�เกิ่�ยวิข�องกิบัักิ�รพัย�บั�ลัแลัะสุำขภ�พั ที่่�เปน็ประโยชนต์อ่บัคุัลั�กิร

ในวิิช�ช่พัแลัะประช�ชน รวิมที่ั�งเป็นศึูนย์กิ�รศึึกิษ�ต่อเนื�องของวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ 

ที่ั�งในแลัะต่�งประเที่ศึ

4) เพัื�อจัดกิิจกิรรมแลัะม่สำ่วินร่วิมในกิ�รที่ำ�นุบัำ�รุงศึิลัปะแลัะวิัฒนธรรม รวิมที่ั�งเสำริมสำร��ง

เอกิลัักิษณ์ แลัะภูมิปัญญ�ไที่ย

3.2วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสำาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพัื�อ

ผลัิตบััณฑิิตให�ม่คัุณลัักิษณะที่่�พัึงประสำงคั์ดังน่�

1) ม่คัุณธรรมแลัะคัวิ�มกิลั��ห�ญที่�งจริยธรรม ยึดมั�นในคัวิ�มถูกิต�อง แลัะม่คัวิ�ม 

รับัผิดชอบัต่อสำังคัม ร่วิมมือรวิมพัลัังเพัื�อสำร��งสำรรคั์กิ�รพััฒน�สำุขภ�พัอย่�งยั�งยืนที่ั�งในระดับัคัรอบัคัรัวิ 

ชุมชน แลัะสำังคัม

2) ม่ที่ัศึนคัติที่่�ด่ต่อวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั ตระหนักิในคัุณคั่�วิิช�ช่พั ธำ�รงรักิษ�เกิ่ยรติ 

ของวิิช�ช่พัพัย�บั�ลั แลัะสำิที่ธิของพัย�บั�ลั

3) ม่คัวิ�มรอบัรู�ในศึ�สำตร์ที่�งกิ�รพัย�บั�ลั กิ�รผดุงคัรรภ์ แลัะศึ�สำตร์ที่่�เกิ่�ยวิข�อง  

โดยสำ�ม�รถบัูรณ�กิ�รแลัะประยุกิต์ใช�ได�อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัเพัื�อพััฒน�หรือ 

แกิ�ไขปัญห�สำุขภ�พั
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4) ม่กิ�รคัิดวิิเคัร�ะห์อย่�งเป็นระบับั ม่เหตุผลัสำอดคัลั�องกิับัหลัักิวิิช�กิ�รแลัะหลัักิกิ�ร 

ที่�งวิิที่ย�ศึ�สำตร์ สำ�ม�รถตัดสำินใจแลัะแกิ�ไขปัญห�ได�อย่�งเหม�ะสำม

5) ม่ภ�วิะผู�นำ� ม่คัวิ�มรับัผิดชอบั สำ�ม�รถบัริห�รจัดกิ�รในกิ�รที่ำ�ง�นเป็นที่่มร่วิมกิับั 

ที่่มสำหสำ�ข�วิิช�ช่พัแลัะผู�เกิ่�ยวิข�องได� แลัะสำ�ม�รถติดต่อสำื�อสำ�รแลัะประสำ�นง�นที่ั�งภ�ษ�ไที่ยแลัะ 

ภ�ษ�อังกิฤษได�

6) ม่สำมรรถนะด��นดิจิที่ัลัในกิ�รสำืบัคั�นแลัะกิ�รนำ�ไปใช�ในกิ�รสำร��งสำรรคั์ผลัง�น กิ�รวิิจัย 

แลัะนวิัตกิรรม

7) สำ�ม�รถเร่ยนรู�ด�วิยตนเอง โดยใช�สำื�อประสำมที่�งกิ�รศึึกิษ�ได�หลั�กิหลั�ย เพัื�อ 

กิ�รเร่ยนรู�ตลัอดช่วิิตแลัะพััฒน�ตนเองอย่�งต่อเนื�อง

8) สำ�ม�รถปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัอย่�งเป็นองคั์รวิมแกิ่ผู�รับับัริกิ�รทีุ่กิช่วิงวิัยของช่วิิต  

โดยใช�ศึ�สำตร์แลัะศึิลัป์ที่�งกิ�รพัย�บั�ลั กิ�รผดุงคัรรภ์ ศึ�สำตร์ที่่�เกิ่�ยวิข�อง หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์ แลัะ

ภูมิปัญญ�ที่�องถิ�น อย่�งม่คัุณธรรม จริยธรรม เคั�รพัในศึักิดิ์ศึร่ของคัวิ�มเป็นมนุษย์ ภ�ยใต�กิฎหม�ย 

ที่่�เกิ่�ยวิข�องแลัะจรรย�บัรรณของวิิช�ช่พั

4.	 คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช ได�แต่งตั�งผู�ที่รงคัุณวิุฒิจ�กิสำถ�บัันอุดมศึึกิษ�แลัะหน่วิยง�น

ต่�งๆ เป็นกิรรมกิ�รที่่�ปรึกิษ�ประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์เพัื�อที่ำ�หน��ที่่�พัิจ�รณ�เสำนอคัวิ�มเห็น 

เกิ่�ยวิกิับัม�ตรฐ�นกิ�รศึึกิษ� กิ�รพััฒน�หลัักิสำูตรกิ�รสำอน กิ�รวิัดผลัแลัะกิ�รบัริกิ�รที่�งวิิช�กิ�รในสำ�ข�

วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ ดังม่ร�ยน�มต่อไปน่�

1) รองศึ�สำตร�จ�รย์พัรจันที่ร์  สำุวิรรณช�ต ประธ�นกิรรมกิ�ร

2) ศึ�สำตร�จ�รย์เกิ่ยรติคัุณ ดร.สำมจิต  หนุเจริญกิุลั กิรรมกิ�ร

3) ศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.บัุญที่ิพัย์  สำิริธรังศึร่ กิรรมกิ�ร

4) รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.ศึิริพัร  ขัมภลัิขิต กิรรมกิ�ร

5) รองศึ�สำตร�จ�รย์สำุปร�ณ่  อัที่ธเสำร่ กิรรมกิ�ร

6) รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.สำุจิตร�  เหลัืองอมรเลัิศึ กิรรมกิ�ร

7) รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.อ�ภ�พัร  เผ่�วิัฒน� กิรรมกิ�ร

8) ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.สำุนที่ร�วิด่  เธ่ยรพัิเชษฐ กิรรมกิ�ร

9) อ�จ�รย์ ดร.ธ่รพัร  สำถิรอังกิูร กิรรมกิ�ร

10) ประธ�นกิรรมกิ�รประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ เลัข�นุกิ�ร

  (ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.เปรมฤที่ัย  น�อยหมื�นไวิย)

11) เลัข�นุกิ�รคัณะกิรรมกิ�รประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ ผู�ช่วิยเลัข�นุกิ�ร

  (อ�จ�รย์สำุพััตร�  ช่�งสำุพัรรณ)
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5.	 คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช ได�แต่งตั�งคัณะกิรรมกิ�รประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ 

เพัื�อที่ำ�หน��ที่่�ดำ�เนินง�นด��นบัริห�รแลัะวิิช�กิ�รของสำ�ข�วิิช� แลัะปฏิิบััติหน��ที่่�อื�นที่่�สำภ�มห�วิิที่ย�ลััย 

หรือสำภ�วิิช�กิ�รมอบัหม�ย ดังม่ร�ยน�มต่อไปน่�

1) ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.เปรมฤที่ัย  น�อยหมื�นไวิย ประธ�นกิรรมกิ�ร

2) รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.อ�ร่  ช่วิเกิษมสำุข กิรรมกิ�ร

3) ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.พััที่ย�  แกิ�วิสำ�ร กิรรมกิ�ร

4) ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.เรณุกิ�ร์  ที่องคัำ�รอด กิรรมกิ�ร

5) อ�จ�รย์ ดร.กิ�ญจน�  ศึร่สำวิัสำดิ์ กิรรมกิ�ร

6) อ�จ�รย์ พั.ต.หญิง ดร.นภ�เพั็ญ  จันที่ขัมม� กิรรมกิ�ร

7) เลัข�นุกิ�รคัณะกิรรมกิ�รประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ กิรรมกิ�ร 

  (อ�จ�รย์สำุพััตร�  ช่�งสำุพัรรณ) เลัข�นุกิ�ร

8) หัวิหน��ง�นเลัข�นุกิ�รกิิจประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ ผู�ช่วิยเลัข�นุกิ�ร

6.	 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นภ�เพั็ญ  จันที่ขัมม�, อ�จ�รย์ พั.ต.หญิง ดร. พัย.บั., วิที่.ม. (สำ�ธ�รณสำุขศึ�สำตร์),

   สำ.ด. (กิ�รพัย�บั�ลัสำ�ธ�รณสำุข)    

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

เรณุกิ�ร์  ที่องคัำ�รอด, ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. พัย.บั., พัย.ม. (สุำขภ�พัจติแลัะกิ�รพัย�บั�ลัจติเวิช),  

   พัย.ด., จุฬ�ลังกิรณ์มห�วิิที่ย�ลััย

พัรณิศึ�  แสำนบัุญสำ่ง, อ�จ�รย์ พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รผดุงคัรรภ์ขั�นสำูง)  

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

สำุพััตร�  ช่�งสำุพัรรณ, อ�จ�รย์  พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รบัริห�รกิ�รพัย�บั�ลั)

   จุฬ�ลังกิรณ์มห�วิิที่ย�ลััย

สำุมัจฉร�  ม�นะช่วิกิุลั, ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิ)

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

 

7.	 คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กิ�ญจน�  ศึร่สำวิัสำดิ์, อ�จ�รย์ ดร. พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รผดุงคัรรภ์ขั�นสำูง),

    คั.อ.ด. (กิ�รวิิจัยแลัะพััฒน�หลัักิสำูตร)

    สำถ�บัันเที่คัโนโลัย่พัระจอมเกิลั��

   เจ��คัุณที่ห�รลั�ดกิระบััง   
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นภ�เพั็ญ  จันที่ขัมม�, อ�จ�รย์ พั.ต.หญิง ดร. พัย.บั., วิที่.ม. (สำ�ธ�รณสำุขศึ�สำตร์),

   สำ.ด. (กิ�รพัย�บั�ลัสำ�ธ�รณสำุข)    

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

เปรมฤที่ัย  น�อยหมื�นไวิย, ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. วิที่.บั., วิที่.ม. (พัย�บั�ลัศึ�สำตร์), 

   Ph.D. (Nursing) University of Kansas

พัรณิศึ�  แสำนบัุญสำ่ง, อ�จ�รย์ พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รผดุงคัรรภ์ขั�นสำูง)

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

พััที่ย�  แกิ�วิสำ�ร, ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. ป.พั.สำ., M.N. (Research), Ph.D.,

   Griff ith University

เรณุกิ�ร์  ที่องคัำ�รอด, ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. พัย.บั., พัย.ม. (สุำขภ�พัจติแลัะกิ�รพัย�บั�ลัจติเวิช),  

   พัย.ด., จุฬ�ลังกิรณ์มห�วิิที่ย�ลััย

สำมใจ  พัุที่ธ�พัิที่ักิษ์ผลั, รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. พัย.บั., วิที่.ม. (พัย�บั�ลัศึ�สำตร์), 

   พัย.ด., มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

สำุที่ธ่พัร  มูลัศึ�สำตร์, รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. วิที่.บั., วิที่.ม. (สำ�ธ�รณสำุขศึ�สำตร์),

   สำ.ด. (กิ�รพัย�บั�ลัสำ�ธ�รณสำุข)

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

สำุพััตร�  ช่�งสำุพัรรณ, อ�จ�รย์  พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รบัริห�รกิ�รพัย�บั�ลั)

   จุฬ�ลังกิรณ์มห�วิิที่ย�ลััย

สำุมัจฉร�  ม�นะช่วิกิุลั, ผู�ช่วิยศึ�สำตร�จ�รย์ พัย.บั., พัย.ม. (กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิ)

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

อ�ร่  ช่วิเกิษมสำุข, รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. วิที่.บั., คั.ม. (กิ�รบัริห�รกิ�รพัย�บั�ลั), 

    Ph.D., Charles Sturt University

8.	 คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ดวิงกิมลั  ปิ่นเฉลั่ยวิ, รองศึ�สำตร�จ�รย์ พั.ต.อ.หญิง ป.พั.สำ., วิที่.ม. (พัย�บั�ลัศึ�สำตร์),

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

วิ�ริณ่  เอ่�ยมสำวิัสำดิกิุลั, รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร. วิที่.บั., คั.ม. (กิ�รวิัดแลัะประเมินผลักิ�รศึึกิษ�),

   วิที่.ม., พัย.ด. (พัย�บั�ลัศึ�สำตร์)

   มห�วิิที่ย�ลััยมหิดลั

นอกิจ�กิน่� มห�วิิที่ย�ลััยได�เชิญคัณ�จ�รย์แลัะผู�ที่รงคัุณวิุฒิจ�กิสำถ�บัันกิ�รศึึกิษ�แลัะหน่วิยง�น 

อื�นอ่กิเป็นจำ�นวินม�กิม�เป็นกิรรมกิ�รกิลัุ่มผลัิต/ปรับัปรุง แลัะผู�ร่วิมผลัิต/ปรับัปรุงเอกิสำ�รกิ�รสำอน  

ซึ�งร�ยน�มผู�ที่รงคัุณวิุฒิเหลั่�น่�ม่ปร�กิฏิในเอกิสำ�รกิ�รสำอนที่่�ที่่�นได�ผลัิต/ปรับัปรุง
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9.		คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
9.1 นักิศึึกิษ�ทีุ่กิคันคัวิรเลัือกิศึึกิษ�ชุดวิิช�ต�มแนวิที่�งกิ�รจัดโปรแกิรมกิ�รศึึกิษ�ที่่�ระบัุ 

ต�มหลัักิสำูตรหรือวิิช�เอกิของตนในแต่ลัะภ�คักิ�รศึึกิษ� โดยอ�จศึึกิษ�ทีุ่กิชุดวิิช�ที่่�กิำ�หนดหรือจะเลัือกิ

ศึึกิษ�เพั่ยงบั�งชุดวิิช�กิ็ได� ที่ั�งน่� คัวิรเลัือกิศึึกิษ�ชุดวิิช�ในหมวิดวิิช�ศึึกิษ�ที่ั�วิไป หมวิดวิิช�เฉพั�ะ  

(ชุดวิิช�บัังคัับั) ก่อน แลั�วิจึงศึึกิษ�หมวิดวิิช�เฉพั�ะ (ชุดวิิช�เลัือกิ) แลัะหมวิดวิิช�เลัือกิเสำร่ในภ�ยหลััง

9.2 ชุดวิิช�ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัเป็นชุดวิิช�ที่่�นักิศึึกิษ�ต�องลังที่ะเบั่ยนเร่ยน 

เมื�อเหลัือไม่เกิิน 3 ชุดวิิช�สำุดที่��ยของหลัักิสำูตร โดยนักิศึึกิษ�สำ�ม�รถเลัือกิแผนกิ�รศึึกิษ�ของแต่ลัะ 

ชุดวิิช�ที่่�ประสำงคั์จะลังที่ะเบั่ยนที่่�เหมือนหรือต่�งกิันกิ็ได�

9.3สาขาวิชาขอแนะนำาให้นักศึกษาที่ต้องการสำาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี

คัวิรลังที่ะเบั่ยนเร่ยนชุดวิิช� 10103 ที่ักิษะช่วิิต ชุดวิิช� 10141 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ เที่คัโนโลัย่แลัะสำิ�งแวิดลั�อม 

เพัื�อช่วิิต แลัะชุดวิิช� 10161 ภ�ษ�ไที่ยเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร ในภ�คักิ�รศึึกิษ�พัิเศึษหรือโคัรงกิ�รสำัมฤที่ธิบััตร

9.4 นักิศึึกิษ�สำ�ม�รถลังที่ะเบั่ยนเร่ยนในภ�คักิ�รศึึกิษ�ปกิติได�อย่�งน�อย 1 ชุดวิิช� แต่ไม่เกิิน  

3 ชุดวิิช� สำ่วินภ�คักิ�รศึึกิษ�พัิเศึษให�ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนได�ไม่เกิิน 1 ชุดวิิช�

9.5การเลือกแผนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแบ่งออกเป็น3แผนการศึกษา 

ดังน่�

 แผนการศึกษาก1จัดการศึกษารูปแบบเดิมโดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค

(หน่วิยที่่� 1-15) เพัื�อประเมินผลักิ�รเร่ยนรู�เนื�อห�ของชุดวิิช� 

 แผนการศึกษา ก2 จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค

(แบั่งกิ�รสำอบัออกิเป็น 2 สำ่วิน ม่กิ�รสำอบักิลั�งภ�คัในหน่วิยที่่� 1-7 แลัะกิ�รสำอบัปลั�ยภ�คัในหน่วิยที่่�  

8-15) เพัื�อประเมินผลักิ�รเร่ยนรู�เนื�อห�ของชุดวิิช� 

 แผนการศึกษาก3จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน

และใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบั่งกิ�รสำอบัออกิเป็น 2 สำ่วิน ม่กิ�รสำอบักิลั�งภ�คัใน

หน่วิยที่่� 1-7 แลัะกิ�รสำอบัปลั�ยภ�คัในหน่วิยที่่� 8-15) เพัื�อประเมินผลักิ�รเร่ยนรู�เนื�อห�ของชุดวิิช�
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แผน

การ

ศึกษา

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

กลางภาค

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

ปลายภาค

สอบ

ซ่อม

แผน

ก1

หน่วยที่1-15

คั�บัสำอบัที่่� 1 

เวิลั� 9.00-12.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 2 

เวิลั� 13.30-16.30 น.

หน่วิยที่่� 

1-15

แผน

ก2

หน่วยที่1-7

คั�บัสำอบัที่่� 1  

เวิลั� 8.30-10.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 2 

เวิลั� 10.30-12.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 3 

เวิลั� 13.00-14.30 น.

คั�บัสำอบัที่่� 4 

เวิลั� 15.00-16.30 น.

หน่วยที่8-15

คั�บัสำอบัที่่� 1 

เวิลั� 8.30-10.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 2 

เวิลั� 10.30-12.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 3 

เวิลั� 13.00-14.30 น.

คั�บัสำอบัที่่� 4 

เวิลั� 15.00-16.30 น.

หน่วิยที่่� 

1-15

แผน

ก3

ช่วิงที่่� 1 

ม่คัะแนนเกิ็บั 

20 คัะแนน

หน่วยที่1-7

คั�บัสำอบัที่่� 1 

เวิลั� 8.30-10.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 2 

เวิลั� 10.30-12.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 3 

เวิลั� 13.00-14.30 น.

คั�บัสำอบัที่่� 4 

เวิลั� 15.00-16.30 น.

ช่วิงที่่� 2 

ม่คัะแนนเกิ็บั 

20 คัะแนน

หน่วยที่8-15

คั�บัสำอบัที่่� 1 

เวิลั� 8.30-10.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 2 

เวิลั� 10.30-12.00 น.

คั�บัสำอบัที่่� 3 

เวิลั� 13.00-14.30 น.

คั�บัสำอบัที่่� 4 

เวิลั� 15.00-16.30 น.

หน่วิยที่่� 

1-15

(สำอบัถ�มข�อมูลัเพัิ�มเติมได�ที่่�ศึูนย์สำ�รสำนเที่ศึ โที่ร. 0 2504 7788)
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 ข�อกิำ�หนดแลัะเงื�อนไขกิ�รลังที่ะเบั่ยนเร่ยน แลัะกิ�รเลัือกิแผนกิ�รศึึกิษ�

 1) นักิศึึกิษ�เลัือกิแผนกิ�รศึึกิษ�ของชุดวิิช�ที่่�ลังที่ะเบั่ยนชุดวิิช�ในภ�คักิ�รศึึกิษ�นั�นแลั�วิ 

จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้ จนกิวิ่�จะลังที่ะเบั่ยนใหม่ในภ�คักิ�รศึึกิษ�ถัดไป

 2)นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัย

กำาหนดเท่านั้น ห�กิพั�นเวิลั�ที่่�กิำ�หนดให�เลัือกิแผนกิ�รศึึกิษ�ไปแลั�วิชุดวิิช�ที่่�ลังที่ะเบั่ยนนั�นจะถูกิกิำ�หนด 

ให�เป็นแผนกิ�รศึึกิษ� กิ1

 3) กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิิช�ลังที่ะเบั่ยนนั�น 

จะถูกิกิำ�หนดเป็นแผนกิ�รศึึกิษ� กิ1

 4) กิรณ่ที่่�นักิศึึกิษ�ลังที่ะเบั่ยนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำาหนดให้เลือก

แผนการศึกษาไปแล้วจะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิิช�ที่่�ลังที่ะเบั่ยนเพัิ�มชุดวิิช�นั�น 

จะถูกิกิำ�หนดให�เป็นแผนกิ�รศึึกิษ� กิ1

 5) นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 สำำ�หรับันักิศึึกิษ�

ลัักิษณะพัิเศึษ นักิศึึกิษ�ที่่�สำอบัสำน�มสำอบัต่�งประเที่ศึ นักิศึึกิษ�ที่่�เป็นผู�ต�องขัง แลัะนักิศึึกิษ�หลัักิสำูตร

ประกิ�ศึน่ยบััตร จะถูกิกิำ�หนดให�ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนแผนกิ�รศึึกิษ� กิ1 เที่่�นั�น

 6)ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป

(เน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว) สำำ�หรับัชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติเสำริมที่ักิษะ ชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติที่�ง

ด��นภ�ษ�แลัะเกิ็บัคัะแนนที่�งระบับัออนไลัน์ แลัะชุดวิิช�ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พัฯ จะถูกิกิำ�หนดให�เป็น

แผนกิ�รศึึกิษ� กิ1 เที่่�นั�น

9.6 ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตรกรณีที่

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไมเ่ปน็ไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะนำาไว้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตรแนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียง

ชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

9.7  ห�กินักิศึึกิษ�ม่ปัญห�เกิ่�ยวิกิับัเนื�อห�ในเอกิสำ�รกิ�รสำอนแลัะสำื�อกิ�รสำอนต่�งๆ วิิธ่กิ�รศึึกิษ�

ชุดวิิช� สำ�ม�รถขอคัำ�ปรึกิษ�ที่่�สำ�ข�วิิช�ได� โดยเข่ยนจดหม�ย โที่รศึัพัที่์ โที่รสำ�ร หรือ e-Mail ต�มที่่�อยู่น่�

  ประธ�นกิรรมกิ�รประจำ�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์

  มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช

  ถนนแจ�งวิัฒนะ ตำ�บัลับั�งพัูด 

  อำ�เภอป�กิเกิร็ด จังหวิัดนนที่บัุร่ 11120

  โที่รศึัพัที่์ 0 2503 2785 หรือ 0 2504 8036 - 7

  โที่รสำ�ร 0 2503 2620 หรือ e-Mail: nsoff ice@stou.ac.th 
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9.8  ห�กินักิศึึกิษ�ม่ปัญห�เกิ่�ยวิกิับักิ�รลังที่ะเบั่ยนเร่ยน กิ�รเที่่ยบัง�นร�ยวิิช� กิ�รโอน/กิ�ร

เที่่ยบัแที่นชุดวิิช� กิ�รเพัิ�ม/ถอนชุดวิิช� กิ�รย��ยสำังกิัดสำ�ข�วิิช� แขนงวิิช�หรือวิิช�เอกิ กิ�รเปลั่�ยนคัำ�นำ�

หน��ชื�อ-ชื�อสำกิุลั กิ�รเปลั่�ยนที่่�อยู่ กิ�รขอต่ออ�ยุสำถ�นภ�พันักิศึึกิษ� กิ�รลั�พัักิกิ�รศึึกิษ� กิ�รลั�ออกิจ�กิ

กิ�รเป็นนักิศึึกิษ� กิ�รขอรับัใบัประเมินผลักิ�รศึึกิษ� กิ�รขอรับัใบัรับัรองสำถ�นภ�พันักิศึึกิษ� กิ�รขอรับั

ใบัร�ยง�นผลักิ�รศึึกิษ� รวิมที่ั�งกิ�รร�องเร่ยนเรื�องอื�นๆ ที่่�เกิ่�ยวิกิับักิิจกิรรมกิ�รศึึกิษ�ในเรื�องกิ�รสำมัคัรเป็น

นักิศึึกิษ� กิ�รลังที่ะเบั่ยนเร่ยนแลัะกิ�รสำอบั สำ�ม�รถขอคัำ�ปรึกิษ�ที่่�สำำ�นักิที่ะเบั่ยนแลัะวิัดผลัได� โดยเข่ยน

ใบัคัำ�ร�องที่ั�วิไป (มสำธ.11) จดหม�ย โที่รศึัพัที่์ โที่รสำ�ร หรือ e-Mail ต�มที่่�อยู่น่�

 สำำ�นักิที่ะเบั่ยนแลัะวิัดผลั

 มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช

 ถนนแจ�งวิัฒนะ ตำ�บัลับั�งพัูด

 อำ�เภอป�กิเกิร็ด จังหวิัดนนที่บัุร่ 11120

 โที่รศึัพัที่์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6

 โที่รสำ�ร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoff ice@stou.ac.th

หมายเหตุ  แบับัฟอรม์ใบัคัำ�ร�องเกิ่�ยวิกิบััเรื�องต�่งๆ ข��งต�น นกัิศึกึิษ�สำ�ม�รถสำำ�เน�แบับัฟอรม์ดงักิลั�่วิได�จ�กิคัูม่อืนกัิศึกึิษ� 

 หรือ download  ได�จ�กิเวิ็บัไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp



สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 11

รายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สำาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2564)
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สำาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
Bachelor of Nursing Science Program for Public Health Off icer

ชื่อปริญญา
ชื�อเต็ม พัย�บั�ลัศึ�สำตรบััณฑิิต

อักิษรย่อ พัย.บั.

ชื�อเต็มภ�ษ�อังกิฤษ Bachelor of Nursing Science

อักิษรย่อภ�ษ�อังกิฤษ B.N.S.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำำ�เร็จกิ�รศึึกิษ�ในหลัักิสำูตรประกิ�ศึน่ยบััตรวิิช�ช่พัชั�นสำูงสำ�ธ�รณสำุขศึ�สำตร์ (สำ�ธ�รณสำุข

ชุมชน)

2. มส่ำขุภ�พัสำมบัรูณท์ี่ั�งร�่งกิ�ยแลัะจติใจ ไมเ่จบ็ัปว่ิย เปน็โรคัตดิตอ่ร��ยแรง หรอืมค่ัวิ�มผดิปกิติ

ที่่�เป็นอุปสำรรคัต่อกิ�รศึึกิษ� ดังต่อไปน่�

 2.1 ปัญห�จิตเวิชขั�นรุนแรง

 2.2 โรคัติดต่อในระยะอันตร�ย

 2.3 โรคัหรอืภ�วิะอนัเปน็อปุสำรรคัตอ่กิ�รศึกึิษ�วิชิ�ชพ่ั ได�แกิ ่โรคัลัมชกัิ โรคัหวัิใจระดบััรนุแรง 

โรคัคัวิ�มดันโลัหิตสำูงรุนแรง ภ�วิะไตวิ�ยเรื�อรัง โรคัติดสำ�รเสำพัติดให�โที่ษ

หมายเหตุ ผู�ม่คัุณสำมบััติข�อ 1) - 2) ต�องเป็นผู�ม่ประสำบักิ�รณ์ในกิ�รให�บัริกิ�รด��นสำุขภ�พัโดยตรงต่อผู�รับับัริกิ�รสำุขภ�พั 

 จ�กิภ�คัรัฐหรือเอกิชนม�แลั�วิไม่น�อยกิวิ่� 2 ปี ภ�ยหลัังสำำ�เร็จกิ�รศึึกิษ� แลัะเป็นผู�ที่่�ประกิอบัวิิช�ช่พักิ�รบัริกิ�ร 

 สำ�ธ�รณสำุขระหวิ่�งกิ�รศึึกิษ�ตลัอดหลัักิสำูตร

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์	(สาธารณสุขชุมชน)

(1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 กิ. หมวิดวิิช�ศึึกิษ�ที่ั�วิไป 5 30 

 ข. หมวิดวิิช�เฉพั�ะ 15 90 

 คั. หมวิดวิิช�เลัือกิเสำร่ 1 6 

	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า			 21	 126	

หมายเหตุ * โคัรงสำร��งแลัะร�ยลัะเอ่ยดของหลัักิสำูตรอ�จม่กิ�รปรับัปรุงเปลั่�ยนแปลังได� ที่ั�งน่� ขอให�นักิศึึกิษ�ติดต�มข่�วิจ�กิ 

  เอกิสำ�รประช�สำัมพัันธ์/เวิ็บัไซต์ของมห�วิิที่ย�ลััย
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(2)			รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  10103 ที่ักิษะช่วิิต

  10111 ภ�ษ�อังกิฤษเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร

  10141 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ เที่คัโนโลัย่แลัะสำิ�งแวิดลั�อมเพัื�อช่วิิต

  10151 ไที่ยศึึกิษ�

  10161 ภ�ษ�ไที่ยเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

	 	 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ	2	ชุดวิชา

  51106 พัย�ธิสำร่รวิิที่ย� แลัะเภสำัชวิิที่ย�คัลัินิกิสำำ�หรับัพัย�บั�ลั

  51107 ช่วิเคัม่ โภชนศึ�สำตร์ แลัะโภชนบัำ�บััดสำำ�หรับัพัย�บั�ลั

  กลุ่มวิชาชีพ	13	ชุดวิชา

  51108 มโนมติ ที่ฤษฎ่กิ�รพัย�บั�ลั แลัะกิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั

  51109 กิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

  51110 กิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่

  51111 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่1

  51209 กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิ วิัยรุ่น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

  51210 กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ กิ�รผดุงคัรรภ์ แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 11

  51211 กิ�รพัย�บั�ลัจิตเวิช สำุขภ�พัจิต แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

  51212 กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ กิ�รผดุงคัรรภ์ แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 21

  51310 สำถิติ กิ�รวิิจัย แลัะสำ�รสำนเที่ศึที่�งกิ�รพัย�บั�ลั

  51311 กิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชน กิ�รรักิษ�โรคัเบัื�องต�น 

    แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

  51312 กิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุ แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

  51313 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัที่่�เลัือกิสำรร1

  51314 ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั2

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให�เลัือกิจ�กิชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ต่�งๆ ที่่�เปิดสำอนต�มโคัรงกิ�รสำัมฤที่ธิบััตร หรือ 

ในหลัักิสำูตรระดับัประกิ�ศึน่ยบััตร ปริญญ�ตร่ หรือเที่่ยบัเที่่� (ภ�คัผนวิกิ)

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ
2 นักิศึึกิษ�ต�องลังที่ะเบั่ยนเร่ยนเมื�อเหลัือไม่เกิิน 3 ชุดวิิช�สำุดที่��ยของหลัักิสำูตร



สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 15

หล
ักส

ูตร
พย

าบ
าล
ศา
สต

รบ
ัณ
ฑิต

สำา
หร
ับเ
จ้า
พน

ักง
าน
สา
ธา
รณ

สุข

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา*

สำาเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์	(สาธารณสุขชุมชน)

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 51106 พัย�ธิสำร่รวิิที่ย� แลัะเภสำัช
 วิิที่ย�คัลัินิกิสำำ�หรับัพัย�บั�ลั
51108 มโนมติ ที่ฤษฎ่กิ�รพัย�บั�ลั 
 แลัะกิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั
51109 กิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�น แลัะ
 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

1 ต้น

ปลาย 51107 ช่วิเคัม่โภชนศึ�สำตร์ แลัะ
 โภชนบัำ�บััดสำำ�หรับัพัย�บั�ลั
51110 กิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่
51111 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั
 ผู�ใหญ่2

ปลาย

2 ต้น 10151 ไที่ยศึึกิษ�
51210 กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ 
 กิ�รผดุงคัรรภ์แลัะกิ�รฝ่ึกิ
 ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 11

51211 กิ�รพัย�บั�ลัจิตเวิช สำุขภ�พัจิต 
 แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�ร
 พัย�บั�ลั 21

2 ต้น

ปลาย 10111 ภ�ษ�อังกิฤษเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร
51209 กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิ วิัยรุ่น แลัะ
 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

51212 กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ 
 กิ�รผดุงคัรรภ์ แลัะกิ�รฝ่ึกิ
 ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 21

ปลาย

หมายเหตุ * เปิดรับันักิศึึกิษ�เฉพั�ะภ�คัต�นเที่่�นั�น
1 เป็นชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ
2 เป็นชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติเที่่�นั�น โดยไม่ม่กิ�รสำอบัภ�คัที่ฤษฎ่
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หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ
2 เป็นชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติเที่่�นั�น โดยไม่ม่กิ�รสำอบัภ�คัที่ฤษฎ่

ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปี
ที่

ภาค
สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 51310 สำถิติ กิ�รวิิจัย แลัะสำ�รสำนเที่ศึ
 ที่�งกิ�รพัย�บั�ลั
51311 กิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชน 
 กิ�รรักิษ�โรคัเบัื�องต�นแลัะ
 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

51312 กิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุ แลัะ
 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั1

3 ต้น

ปลาย 10141 วิิที่ย�ศึ�สำตร์เที่คัโนโลัย่ แลัะ
 สำิ�งแวิดลั�อมเพัื�อช่วิิต
10161 ภ�ษ�ไที่ยเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร
51313 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั
 ที่่�เลัือกิสำรร2

ปลาย

4 ต้น 10103 ที่ักิษะช่วิิต
51314 ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พั  
 กิ�รพัย�บั�ลั
----- ชุดวิิช�เลัือกิเสำร่ 1 ชุดวิิช�

4 ต้น
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

10103 ที่ักิษะช่วิิต   

10111 ภ�ษ�อังกิฤษเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร   

10141 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ เที่คัโนโลัย่แลัะสำิ�งแวิดลั�อมเพัื�อช่วิิต   

10151 ไที่ยศึึกิษ�   

10161 ภ�ษ�ไที่ยเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร   

51106 พัย�ธิสำร่รวิิที่ย� แลัะเภสำัชวิิที่ย�คัลัินิกิสำำ�หรับัพัย�บั�ลั 

51107 ช่วิเคัม่ โภชนศึ�สำตร์ แลัะโภชนบัำ�บััดสำำ�หรับัพัย�บั�ลั 

51108 มโนมติ ที่ฤษฎ่กิ�รพัย�บั�ลั แลัะกิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั 

51109 กิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

51110 กิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่ 

51111 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่ 

51209 กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิ วิัยรุ่น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

51210 กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ กิ�รผดุงคัรรภ์ 
แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 1



51211 กิ�รพัย�บั�ลัจิตเวิช สำุขภ�พัจิต แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

51212 กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ กิ�รผดุงคัรรภ์ 
แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 2



51310 สำถิติ กิ�รวิิจัย แลัะสำ�รสำนเที่ศึที่�งกิ�รพัย�บั�ลั 

51311 กิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชน กิ�รรักิษ�โรคัเบัื�องต�น  
แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั



51312 กิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุ แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั  

51313 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัที่่�เลัือกิสำรร   

51314 ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั 

หมายเหตุ  ข�อมูลักิ�รเปิดสำอนชุดวิิช�อ�จม่กิ�รเปลั่�ยนแปลัง ที่ั�งน่� ขอให�นักิศึึกิษ�ติดต�มข่�วิจ�กิเอกิสำ�รประช�สำัมพัันธ์/เวิ็บัไซต ์

  ของมห�วิิที่ย�ลััย
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รายละเอียดของชุดวิชา

10103	 ทักษะชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1. เพืั�อให�มท่ี่กัิษะในกิ�รสำื�อสำ�ร กิ�รแสำวิงห�คัวิ�มรู� แลัะกิ�รใช�เที่คัโนโลัยใ่นกิ�รดำ�เนนิชว่ิติ 

2. เพัื�อให�ม่ที่ักิษะในกิ�รคัิด วิิเคัร�ะห์ แลัะกิ�รแกิ�ปัญห�ในสำถ�นกิ�รณ์ต่�งๆ

3. เพัื�อพััฒน�ตนให�ม่คัุณธรรม จริยธรรมแลัะมนุษยสำัมพัันธ์

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ที่กัิษะในกิ�รดำ�เนนิชว่ิติในสำงัคัม คัวิ�มใฝ่รู่� กิ�รแสำวิงห�แลัะพัฒัน�คัวิ�มรู� กิ�รใช�เที่คัโนโลัย ่

กิ�รใช�เหตผุลั   กิ�รคิัดวิเิคัร�ะห ์กิ�รแกิ�ปญัห� กิ�รเจรจ�ตอ่รอง กิ�รบัรหิ�รตนเอง กิ�รจดักิ�รอ�รมณแ์ลัะ

คัวิ�มเคัร่ยด คัวิ�มเข��ใจตนเอง คัุณธรรม จริยธรรม มนุษยสำัมพัันธ์ ม�รย�ที่ แลัะกิ�รสำม�คัม

10111	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพัื�อให�สำ�ม�รถใช�ภ�ษ�อังกิฤษเป็นเคัรื�องมือในกิ�รสำื�อสำ�ร

2. เพัื�อศึึกิษ�โคัรงสำร��ง ศึัพัที่์ แลัะสำำ�นวินภ�ษ�อังกิฤษที่่�สำำ�คััญ

3. เพัื�อสำ�ม�รถใช�ที่ักิษะฟัง พัูด อ่�น เข่ยนภ�ษ�อังกิฤษให�ถูกิต�องแลัะเหม�ะสำมใน 

 สำถ�นกิ�รณ์ต่�งๆ

	 คำาอธิบายชุดวิชา
โคัรงสำร��ง ศึัพัที่์ แลัะสำำ�นวินภ�ษ�อังกิฤษที่่�ใช�ในกิ�รฟัง กิ�รพัูด กิ�รอ่�น แลัะกิ�รเข่ยน

ภ�ษ�อังกิฤษเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร

10141		 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1. เพัื�อให�ม่คัวิ�มรู�เกิ่�ยวิกิับัแนวิคัิด กิฎเกิณฑิ์ แลัะกิ�รพััฒน�กิ�รที่�งวิิที่ย�ศึ�สำตร์ แลัะ 

 เที่คัโนโลัย่ที่่�ม่อิที่ธิพัลัต่อคัวิ�มคัิด แลัะคัวิ�มเป็นอยู่ของมนุษย์ 

2.  เพัื�อให�ม่คัวิ�มรู�เกิ่�ยวิกิับัวิิวิัฒน�กิ�รของสำิ�งม่ช่วิิตแลัะมนุษย์

3. เพืั�อให�เข��ใจคัวิ�มสำมัพันัธร์ะหวิ�่งมนษุยกั์ิบัสิำ�งแวิดลั�อมแลัะผลักิระที่บัของวิทิี่ย�ศึ�สำตร์

 แลัะเที่คัโนโลัย่ที่่�ม่ต่อสำิ�งแวิดลั�อม

4.  เพืั�อให�มค่ัวิ�มรู�ในกิ�รประยกุิตวิ์ิที่ย�ศึ�สำตรเ์ที่คัโนโลัย่แลัะคัณติศึ�สำตรใ์นช่วิติประจำ�วัิน

5.  เพัื�อเสำริมสำร��งคัวิ�มคัิดเชิงวิิที่ย�ศึ�สำตร์แลัะจิตสำำ�นึกิในกิ�รรักิษ�สำิ�งแวิดลั�อม
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด ที่ฤษฎ่ คัวิ�มคัิดเชิงวิิเคัร�ะห์ กิฎเกิณฑิ์แลัะพััฒน�กิ�รที่�งวิิที่ย�ศึ�สำตร์แลัะ

เที่คัโนโลัย่ธรรมช�ติวิิที่ย�ที่่�เกิ่�ยวิข�องกิับัมนุษย์ องคั์ประกิอบัของร่�งกิ�ยมนุษย์ มนุษย์กิับัสิำ�งแวิดลั�อม 

สำุขภ�พัอน�มัยแลัะโภชน�กิ�ร กิ�รประยุกิต์วิิที่ย�ศึ�สำตร์เที่คัโนโลัย่ แลัะคัณิตศึ�สำตร์ในกิ�รดำ�รงช่วิิต

10151		 ไทยศึกษา	 (6	หน่วยกิต)

 Thai Studies

	 วัตถุประสงค์
1. เพัื�อให�มค่ัวิ�มรู�เกิ่�ยวิกิบััคัวิ�มเปน็ไที่ยในด��นประวิตัศิึ�สำตร ์สำงัคัม ภ�ษ�แลัะวิฒันธรรม

2. เพัื�อให�สำ�ม�รถนำ�คัวิ�มรู�ที่่�ได�รับัไปประยุกิต์ใช�ในกิ�รดำ�รงช่วิิต

3. เพัื�อให�เกิิดคัวิ�มเข��ใจแลัะเกิิดคัวิ�มภ�คัภูมิใจในคัวิ�มเป็นไที่ย

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คัวิ�มรู�เกิ่�ยวิกิับัคัวิ�มเป็นไที่ยในด��นประวิัติศึ�สำตร์ กิ�รตั�งถิ�นฐ�น กิ�รเมือง เศึรษฐกิิจ 

วิัฒนธรรม ศึ�สำน�แลัะพัิธ่กิรรม ภ�ษ�แลัะวิรรณคัด่ ศึิลัปกิรรมแลัะวิัฒนธรรม

10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 (6	หน่วยกิต)

 Thai for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพัื�อให�สำ�ม�รถใช�ภ�ษ�ไที่ยเป็นเคัรื�องมือในกิ�รสำื�อสำ�ร

2. เพัื�อพััฒน�ที่ักิษะภ�ษ�ในกิ�รสำื�อสำ�รให�ม่ประสำิที่ธิภ�พัแลัะสำร��งสำรรคั์

3. เพัื�อให�สำ�ม�รถใช�ภ�ษ�ในกิ�รดำ�เนินช่วิิตแลัะแสำวิงห�คัวิ�มรู�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คัวิ�มสำำ�คััญของภ�ษ� คัวิ�มคัิด แลัะกิ�รสำื�อสำ�ร ศึิลัปะกิ�รใช�ถ�อยคัำ� ประโยคั สำำ�นวิน 

โวิห�ร กิ�รพัฒัน�ที่กัิษะกิ�รฟงั กิ�รพัดู กิ�รอ�่น แลัะกิ�รเขย่นเพัื�อสำื�อสำ�รให�มป่ระสำทิี่ธภิ�พัแลัะสำร��งสำรรคั ์

กิ�รใช�ภ�ษ�ในกิ�รดำ�เนินช่วิิต กิ�รแสำวิงห�คัวิ�มรู� แลัะกิ�รถ่�ยที่อดคัวิ�มรู�

51106	 พยาธิสรีรวิทยา	และเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Pathophysiology and Clinical Pharmacology for Nurses

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยพัย�ธิสำร่รภ�พัของปัญห�สำุขภ�พัที่่�พับับั่อยได�

2. วิิเคัร�ะห์พัย�ธิสำร่รภ�พัของปัญห�สำุขภ�พัที่่�เกิิดขึ�นแลัะวิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ 

 ผู�ป่วิยที่่�ม่ปัญห�ดังกิลั่�วิได�

3. อธิบั�ยกิลัไกิกิ�รออกิฤที่ธิ์ แลัะผลัข��งเคั่ยงของย�ที่่�ใช�บัำ�บััดรักิษ�ผู�ป่วิยที่่�ม่ปัญห� 

 สำุขภ�พัได�
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4. อธิบั�ยสำมรรถนะกิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลัของพัย�บั�ลัได�

5. ระบัุกิ�รพัย�บั�ลัผู�ป่วิยที่่�ได�รับัย�กิลัุ่มต่�งๆ ที่่�ใช�บั่อยได�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
พัย�ธิสำร่รภ�พัที่่�เป็นปัญห�สำุขภ�พัที่่�สำำ�คััญที่่�พับัได�บั่อย กิลัุ่มย�ที่่�ใช�บัำ�บััดรักิษ�ผู�ป่วิยที่่�

ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ รวิมที่ั�งกิลัไกิกิ�รออกิฤที่ธิ์ แลัะผลัข��งเคั่ยงต่อระบับัต่�งๆ ของร่�งกิ�ย สำมรรถนะ 

กิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลัของพัย�บั�ลั แลัะกิ�รพัย�บั�ลัผู�ป่วิยที่่�ได�รับัย�กิลัุ่มต่�งๆ ที่่�ใช�บั่อย

51107	 ชีวเคมี	โภชนศาสตร์	และโภชนบำาบัดสำาหรับพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Biochemistry, Nutrition and Diet Therapy for Nurses

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยโคัรงสำร��งแลัะคัุณสำมบััติของสำ�รอ�ห�ร วิิถ่เมแที่บัอลัิซึมของสำ�รอ�ห�รได�

2. อธิบั�ยกิระบัวินกิ�รย่อย กิ�รดูดซึม แลัะปัจจัยที่่�ม่ผลัต่อกิ�รย่อยแลัะกิ�รดูดซึมได�

3. อธิบั�ยคัวิ�มผิดปกิติที่�งสำร่รวิิที่ย�ต่อกิ�รใช�แลัะคัวิบัคัุมสำมดุลัของสำ�รอ�ห�รได�

4. อธิบั�ยคัวิ�มสำัมพัันธ์ระหวิ่�งโภชน�กิ�รกิับัภ�วิะสำุขภ�พัได�

5. ระบัุแนวิที่�งกิ�รรับัประที่�นอ�ห�รในภ�วิะปกิติแลัะภ�วิะเจ็บัป่วิยได�

6. อธิบั�ยอ�ห�รบัำ�บััดโรคัได�

7. ประเมินภ�วิะโภชน�กิ�รของผู�ป่วิยได�

8. วิ�งแผนให�คัำ�แนะนำ�แลัะกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ปว่ิยได�อย�่งถูกิต�องแลัะเหม�ะสำมกิับัภ�วิะ 

 สำุขภ�พัได�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
คัวิ�มรู�เบัื�องต�นเกิ่�ยวิกิับัโคัรงสำร��งแลัะคัุณสำมบััติของสำ�รอ�ห�ร วิิถ่เมแที่บัอลัิซึมของ 

สำ�รอ�ห�ร ปัจจัยที่่�ม่ผลัต่อกิ�รย่อย กิ�รดูดซึม แลัะกิ�รใช�สำ�รอ�ห�รภ�ยในร่�งกิ�ย คัวิ�มผิดปกิติที่�ง

สำร่รวิิที่ย�ต่อกิ�รใช�แลัะกิ�รคัวิบัคัุมสำมดุลัของสำ�รอ�ห�ร

คัวิ�มสำมัพันัธร์ะหวิ�่งโภชน�กิ�รกิบััภ�วิะสำขุภ�พั อ�ห�รที่่�เหม�ะสำมแกิบ่ัคุัคัลัในภ�วิะปกิติ

แลัะภ�วิะเจ็บัป่วิย คัวิ�มรู�เกิ่�ยวิกิับัอ�ห�รบัำ�บััดโรคั กิ�รประเมินภ�วิะโภชน�กิ�รของผู�ป่วิย แลัะวิ�งแผน

กิ�รให�โภชนบัำ�บััด ให�กิ�รพัย�บั�ลัแลัะแนะนำ�กิ�รจัดอ�ห�รให�เหม�ะสำมกิับัภ�วิะสำุขภ�พั

51108	 มโนมติ	ทฤษฎีการพยาบาล	และกระบวนการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Concepts, Nursing Theory and Nursing Process

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยมโนมติพัื�นฐ�นแลัะที่ฤษฎ่กิ�รพัย�บั�ลัที่่�เลัือกิสำรรได�

2. อธิบั�ยพััฒน�กิ�รแลัะปัจจัยที่่�ม่ผลักิระที่บัต่อวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัได�

3. อธิบั�ยกิ�รพัย�บั�ลัต�มพััฒน�กิ�รของช่วิิตกิับัภ�วิะสำุขภ�พัในแต่ลัะช่วิงวิัยได�
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4. อธิบั�ยหลัักิกิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั แลัะคัวิ�มปลัอดภัยของผู�ให�แลัะผู�รับับัริกิ�รได�

5. อธิบั�ยหลัักิกิ�รจรรย�บัรรณวิิช�ช่พั กิฎหม�ยที่่�เกิ่�ยวิข�องกิับักิ�รประกิอบัวิิช�ช่พั 

 กิ�รพัย�บั�ลั แลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ สำิที่ธิของผู�ป่วิยแลัะสำิที่ธิของพัย�บั�ลัได�

6. ใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลัในกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่บัุคัคัลั คัรอบัคัรัวิ แลัะชุมชนได�

7. บัอกิสำิที่ธิของผู�ป่วิยแลัะสำิที่ธิของพัย�บั�ลัได�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
มโนมติแลัะที่ฤษฎ่ที่�งกิ�รพัย�บั�ลั พััฒน�กิ�รแลัะปัจจัยที่่�ม่ผลัต่อวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั  

กิ�รพัย�บั�ลัต�มพััฒน�กิ�รของช่วิิต กิ�รนำ�ที่ฤษฎ่ แลัะกิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลัไปใช�ในกิ�รพัย�บั�ลั 

แกิ่บัุคัคัลั คัรอบัคัรัวิ แลัะชุมชน หลัักิกิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั คัวิ�มปลัอดภัยของผู�ให�แลัะผู�รับับัริกิ�ร 

หลัักิจรรย�บัรรณวิิช�ช่พั กิฎหม�ยที่่�เกิ่�ยวิข�องกิับักิ�รประกิอบัวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะกิ�รผดุงคัรรภ์  

สำิที่ธิของผู�ป่วิยแลัะสำิที่ธิของพัย�บั�ลั

51109	 การพยาบาลพื้นฐาน	และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamental Nursing and Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยหลัักิกิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�น กิ�รประเมินภ�วิะสำุขภ�พัของบัุคัคัลั แลัะสำนับัสำนุน 

 ด��นกิ�รวิินิจฉัย แลัะกิ�รตรวิจรักิษ�ได�

2. อธิบั�ยคัวิ�มต�องกิ�รพัื�นฐ�นด��นร่�งกิ�ย จิตใจ สำังคัมแลัะจิตวิิญญ�ณของบัุคัคัลัใน 

 ภ�วิะสำุขภ�พัที่่�แตกิต่�งกิันได�

3. ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัต�มหลัักิแลัะเที่คันิคักิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�นโดยใช�กิระบัวินกิ�ร 

 พัย�บั�ลั คัำ�นึงถึงสำิที่ธิแลัะคัวิ�มปลัอดภัยของผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม  

 หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

4. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัของบัุคัคัลัแลัะคัรอบัคัรัวิได�

5. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด หลัักิกิ�รกิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�น กิ�รประเมินภ�วิะสำุขภ�พั กิ�รตอบัสำนองคัวิ�ม

ต�องกิ�รพัื�นฐ�นด��นร่�งกิ�ย จิตใจ สำังคัมแลัะจิตวิิญญ�ณของบัุคัคัลัแลัะคัรอบัคัรัวิในกิ�รที่ำ�หน��ที่่�แลัะ

ดำ�รงกิิจวิัตรประจำ�วิัน กิ�รที่ำ�กิิจวิัตรกิ�รจัดสำิ�งแวิดลั�อม กิ�รจัดที่่� กิ�รเคัลัื�อนย��ย กิ�รใช�กิระบัวินกิ�ร

พัย�บั�ลั กิ�รสำอนผู�ป่วิย เที่คันิคัปลัอดเชื�อแลัะหลัักิกิ�รป้องกิันกิ�รแพัร่กิระจ�ยเชื�อ แลัะกิ�รที่ำ�หัตถกิ�ร

ต่�งๆ เช่น กิ�รคั�สำ�ยระบั�ยต่�งๆ กิ�รได�รับัออกิซิเจน กิ�รให�สำ�รนำ��ที่�งหลัอดเลัือดดำ� เป็นต�น รวิมถึง

กิ�รสำนับัสำนุนด��นกิ�รวิินิจฉัย แลัะกิ�รตรวิจรักิษ�
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ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัโดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลัต�มหลัักิแลัะเที่คันิคักิ�รพัย�บั�ลั

พัื�นฐ�น ดูแลักิ�รตอบัสำนองคัวิ�มต�องกิ�รพัื�นฐ�นด��นร่�งกิ�ย จิตใจ สำังคัมแลัะจิตวิิญญ�ณของบัุคัคัลั

แลัะคัรอบัคัรัวิในกิ�รที่ำ�หน��ที่่�แลัะดำ�รงกิิจวิัตรประจำ�วิัน กิ�รที่ำ�กิิจวิัตรกิ�รจัดสำิ�งแวิดลั�อม กิ�รจัดที่่�  

กิ�รเคัลัื�อนย��ย กิ�รใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั กิ�รสำอนผู�ป่วิย เที่คันิคัปลัอดเชื�อแลัะหลัักิกิ�รป้องกิัน 

กิ�รแพัร่กิระจ�ยเชื�อ แลัะกิ�รที่ำ�หัตถกิ�รต่�งๆ เช่น กิ�รคั�สำ�ยระบั�ยต่�งๆ กิ�รได�รับัออกิซิเจน  

กิ�รให�สำ�รนำ��ที่�งหลัอดเลัือดดำ� เป็นต�น ปฏิิบััติด��นกิ�รสำนับัสำนุนด��นกิ�รวิินิจฉัย แลัะกิ�รตรวิจรักิษ� 

โดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิแลัะคัวิ�มปลัอดภัยของผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณ

แลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั

51110	 การพยาบาลผู้ใหญ่	 (6	หน่วยกิต)

 Adult Nursing

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยแนวิคัิดแลัะหลัักิกิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัที่ั�งในภ�วิะฉุกิเฉิน วิิกิฤต  

 แลัะเรื�อรังได�

2. ระบัุสำ�เหตุ ปัญห� แลัะกิระบัวินกิ�รตอบัสำนองของร่�งกิ�ยในผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พั 

 ต่�งๆ ได�

3. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัในผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ ได�

4. ระบัุแนวิที่�งกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ ได�

5. อธิบั�ยแนวิคัิดแลัะหลัักิกิ�รกิ�รพัย�บั�ลัฉุกิเฉิน บั�ดเจ็บั แลัะสำ�ธ�รณภัยได�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด หลัักิกิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่ที่่�ม่ภ�วิะเสำ่�ยง ภ�วิะฉุกิเฉิน วิิกิฤต แลัะเรื�อรังที่ั�งที่�งด��น

อ�ยุรกิรรมแลัะศึัลัยกิรรม ผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�เกิ่�ยวิกิับัโรคัติดต่อ โรคัเขตร�อน ระบับัผิวิหนัง ระบับัหัวิใจแลัะ

หลัอดเลัือด ระบับัที่�งเดินห�ยใจ ระบับัโลัหิตวิิที่ย� ระบับัภูมิคัุ�มกิัน ระบับัต� หู คัอ จมูกิ ม่ปัญห�ติดเชื�อ

กิ�รเสำ่ยสำมดุลันำ�� อิเลั็กิโที่รไลัต์แลัะกิรดด่�ง ระบับัประสำ�ที่ ระบับัที่�งเดินอ�ห�ร ระบับัต่อมไร�ที่่อ ระบับั

ที่�งเดินปัสำสำ�วิะ ระบับักิลั��มเนื�อแลัะกิระดูกิ ผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัที่�งนร่เวิช กิ�รเจ็บัป่วิยด�วิยโรคั

มะเร็ง กิ�รพัย�บั�ลัในทีุ่กิระยะของกิ�รผ่�ตัด โดยคัรอบัคัลัุมที่ั�งกิ�รสำร��งเสำริมสำุขภ�พั กิ�รป้องกิันคัวิ�ม

เจ็บัป่วิย กิ�รรักิษ�พัย�บั�ลั กิ�รฟื้นฟูสำภ�พัอย่�งเป็นองคั์รวิม รวิมถึงกิ�รพัย�บั�ลัฉุกิเฉิน บั�ดเจ็บัแลัะ

สำ�ธ�รณภัย แลัะกิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รที่่�ม่คัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิัฒนธรรม ภ�ยใต� 

หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั



สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 23

51111	 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่	 (6	หน่วยกิต)

 Adult Nursing Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ แลัะคัรอบัคัรัวิได�ถูกิต�อง

2. วิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ อย่�งเป็นองคั์รวิมได�

3. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ โดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย  

 คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

4. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ใหญ่ที่่�ม่ปัญห� 

 สำุขภ�พัต่�งๆ ได�

5. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัองคั์รวิมแกิ่ผู�ใหญ่ที่่�ม่ภ�วิะเสำ่�ยง ภ�วิะฉุกิเฉิน วิิกิฤต แลัะเรื�อรัง

ม่ปัญห�เกิ่�ยวิกิับัโรคัติดต่อ โรคัเขตร�อน ระบับัผิวิหนัง ระบับัหัวิใจแลัะหลัอดเลัือด ระบับัที่�งเดินห�ยใจ

ระบับัโลัหิตวิิที่ย� ระบับัภูมิคัุ�มกิัน ระบับัต� หู คัอ จมูกิ ม่ปัญห�ติดเชื�อ กิ�รเสำ่ยสำมดุลันำ�� อิเลั็กิโที่รไลัต ์

แลัะกิรดด่�ง ระบับัประสำ�ที่ ระบับัที่�งเดินอ�ห�ร ระบับัต่อมไร�ที่่อ ระบับัที่�งเดินปัสำสำ�วิะ ระบับักิลั��มเนื�อ 

แลัะกิระดูกิ ม่ปัญห�สำุขภ�พัที่�งนร่เวิช แลัะกิ�รเจ็บัป่วิยด�วิยโรคัมะเร็ง รวิมถึงกิ�รพัย�บั�ลัฉุกิเฉิน 

บั�ดเจ็บั แลัะสำ�ธ�รณภัย กิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั โดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั แลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�น 

เชิงประจักิษ์อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�ง

วิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั

51209	 การพยาบาลเด็ก	วัยรุ่น	และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Child and Adolescent Nursing and Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยแนวิคัิดแลัะหลัักิกิ�รพัย�บั�ลัเด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัที่ั�งในระยะ 

 เฉ่ยบัพัลััน วิิกิฤต แลัะเรื�อรังได� ที่ั�งที่่�เข��รับักิ�รรักิษ�ในโรงพัย�บั�ลัแลัะที่่�บั��น

2. ระบัุสำ�เหตุ ปัญห� แลัะกิระบัวินกิ�รตอบัสำนองของร่�งกิ�ยในเด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห� 

 สำุขภ�พัต่�งๆ ได�

3. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัในเด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ แลัะคัรอบัคัรัวิได�

4. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่เด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ  

 อย่�งเป็นองคั์รวิมได� ที่ั�งที่่�เข��รับักิ�รรักิษ�ในโรงพัย�บั�ลัแลัะที่่�บั��น

5. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่เด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ โดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย  

 คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�
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6. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่เด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ 

 ปัญห�สำุขภ�พัต่�งๆ ได�

7. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด หลัักิกิ�รพัย�บั�ลัเด็กิแลัะวิัยรุ่น กิ�รเจริญเติบัโตแลัะพััฒน�กิ�รในแต่ลัะช่วิงวิัย  

กิ�รสำ่งเสำริมภ�วิะโภชน�กิ�ร กิ�รสำร��งเสำริมภูมิคัุ�มกิันโรคั กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิแลัะวิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พั 

ที่ั�งในภ�วิะเฉ่ยบัพัลััน วิิกิฤต เรื�อรัง กิ�รดูแลัผู�ป่วิยระยะสำุดที่��ย กิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั รวิมที่ั�ง 

กิ�รป้องกิันแลัะช่วิยเหลัือเด็กิที่่�ได�รับัอุบััติเหตุแลัะสำ�รพัิษ โดยคัรอบัคัลัุมที่ั�งกิ�รสำร��งเสำริมสำุขภ�พั  

กิ�รป้องกิันคัวิ�มเจ็บัป่วิย กิ�รรักิษ�พัย�บั�ลั แลัะกิ�รฟื้นฟูสำภ�พัอย่�งเป็นองคั์รวิม แกิ่ผู�ป่วิยแลัะ

คัรอบัคัรัวิที่่�ม่คัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิัฒนธรรม ที่ั�งที่่�เข��รับักิ�รรักิษ�ในโรงพัย�บั�ลัแลัะที่่�บั��น

ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัองคั์รวิมแกิ่เด็กิแลัะวิัยรุ่น ที่ั�งด��นกิ�รเจริญเติบัโตแลัะ

พัฒัน�กิ�รในแตล่ัะชว่ิงวิยั กิ�รสำง่เสำรมิภ�วิะโภชน�กิ�ร กิ�รสำร��งเสำรมิภมูคิัุ�มกินัโรคั กิ�รพัย�บั�ลัเดก็ิแลัะ

วิัยรุ่นที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัที่ั�งในภ�วิะเฉ่ยบัพัลััน วิิกิฤต เรื�อรัง กิ�รดูแลัผู�ป่วิยระยะสำุดที่��ย กิ�รใช�ย�อย่�ง

สำมเหตุผลั รวิมที่ั�งกิ�รป้องกิันแลัะช่วิยเหลัือเด็กิที่่�ได�รับัอุบััติเหตุแลัะสำ�รพัิษ โดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั 

แลัะประยกุิตใ์ช�หลักัิฐ�นเชงิประจกัิษอ์ย�่งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแกิผู่�รบัับัรกิิ�รโดยคัำ�นงึถงึสำทิี่ธผิู�ปว่ิย 

คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั

51210	 การพยาบาลมารดา	ทารก	การผดุงครรภ์	 (6	หน่วยกิต)

	 และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	1

 Maternal-Newborn Nursing, Midwifery and Practicum I

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยแนวิคัิดแลัะหลัักิกิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ แลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ได�

2. ระบัุวิิธ่กิ�รวิ�งแผนคัรอบัคัรัวิ กิ�รให�คัำ�ปรึกิษ�กิ่อนสำมรสำแกิ่สำตร่ได�ถูกิต�อง

3. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัของม�รด�แลัะที่�รกิในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะ 

 หลัังคัลัอด ในร�ยที่่�ปกิติได�

4. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ม�รด� ที่�รกิ แลัะคัรอบัคัรัวิในระยะ 

 ตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะหลัังคัลัอดในร�ยที่่�ปกิติอย่�งเป็นองคั์รวิมได�

5. อธิบั�ยหลัักิกิ�รสำ่งเสำริมกิ�รเลั่�ยงลัูกิด�วิยนมแม่ แลัะกิ�รสำ่งเสำริมสำัมพัันธภ�พัระหวิ่�ง 

 ม�รด� ที่�รกิแลัะคัรอบัคัรัวิได�

6. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ม�รด� ที่�รกิ แลัะคัรอบัคัรัวิในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะ 

 ระยะหลัังคัลัอดในร�ยที่่�ปกิติโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม  

 หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�
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7. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ม�รด� ที่�รกิ แลัะ  

 คัรอบัคัรัวิในร�ยที่่�ปกิติได�

8. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด หลัักิกิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ แลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ กิ�รให�คัำ�ปรึกิษ�กิ่อนสำมรสำ  

กิ�รวิ�งแผนคัรอบัคัรัวิ กิ�รดูแลัม�รด�แลัะที่�รกิในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะหลัังคัลัอด 

ในร�ยที่่�ปกิติอย่�งเป็นองคั์รวิม กิ�รสำ่งเสำริมกิ�รเลั่�ยงลัูกิด�วิยนมแม่ กิ�รสำร��งเสำริมสำัมพัันธภ�พัระหวิ่�ง

ม�รด� ที่�รกิแลัะคัรอบัคัรัวิที่่�ม่คัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิัฒนธรรม

ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัองคั์รวิมแกิ่ม�รด�แลัะที่�รกิในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด 

แลัะระยะหลัังคัลัอดในร�ยที่่�ปกิติ กิ�รที่ำ�คัลัอดปกิติ กิ�รดูแลัที่�รกิแรกิเกิิด กิ�รเลั่�ยงลัูกิด�วิยนมแม่ แลัะ 

กิ�รสำ่งเสำริมสำัมพัันธภ�พัระหวิ่�งม�รด� ที่�รกิแลัะคัรอบัคัรัวิ โดยประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์ 

อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม  

หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั

51211	 การพยาบาลจิตเวช	สุขภาพจิต	และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Psychiatric and Mental Health Nursing and Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยแนวิคัิด แลัะหลัักิกิ�รพัย�บั�ลัสำุขภ�พัจิตแลัะจิตเวิชได�

2. ระบัุลัักิษณะแลัะขอบัเขตของง�นกิ�รพัย�บั�ลัสุำขภ�พัจิตแลัะจิตเวิช บัที่บั�ที่ของ 

 พัย�บั�ลัด��นสำุขภ�พัจิตแลัะจิตเวิชได�

3. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัจิตแลัะระบัุภ�วิะเสำ่�ยงปัญห�ที่�งสำุขภ�พัจิตแลัะจิตเวิชได�

4. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัจิตแลัะจิตสำังคัม หรือ 

 ม่คัวิ�มผิดปกิติที่�งจิตอย่�งเป็นองคั์รวิมได�

5. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัจิตแลัะจิตสำังคัม หรือม่คัวิ�มผิดปกิติที่�งจิต 

 โดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะ 

 กิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

6. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�ที่่�ม่ปัญห� 

 สำุขภ�พัจิต แลัะจิตสำังคัม หรือม่คัวิ�มผิดปกิติที่�งจิตได�

7. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัดิแลัะที่ฤษฎก่ิ�รพัย�บั�ลัสำขุภ�พัจติแลัะจติเวิช หลักัิกิ�รพัื�นฐ�น ลักัิษณะแลัะขอบัเขต 

ของง�นกิ�รพัย�บั�ลัสำุขภ�พัจิตแลัะจิตเวิช บัที่บั�ที่ของพัย�บั�ลัด��นสำุขภ�พัจิตแลัะจิตเวิช กิ�รพัย�บั�ลั

ผู�ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัจิตแลัะจิตสำังคัม ผู�ม่คัวิ�มผิดปกิติที่�งจิต แนวิคิัดกิ�รบัำ�บััดรักิษ�ที่�งจิตเวิช กิ�รใช�ย� 

อย่�งสำมเหตุผลั แลัะเคัรื�องมือในกิ�รบัำ�บััดที่�งกิ�รพัย�บั�ลัจิตเวิช โดยคัรอบัคัลัุมที่ั�งกิ�รสำร��งเสำริม 

สำขุภ�พั กิ�รปอ้งกินัคัวิ�มเจบ็ัปว่ิย กิ�รรกัิษ�พัย�บั�ลั แลัะกิ�รฟืน้ฟสูำภ�พัอย�่งเปน็องค์ัรวิมแกิผู่�รบัับัรกิิ�ร

ที่่�ม่คัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิัฒนธรรม

ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัองค์ัรวิมแกิ่ผู�ที่่�ม่ปัญห�สำุขภ�พัจิตแลัะจิตสำังคัม หรือผู�ที่่�ม่ 

คัวิ�มผดิปกิตทิี่�งจติ แลัะคัรอบัคัรวัิ กิ�รใช�ย�อย�่งสำมเหตผุลั โดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั แลัะประยกุิตใ์ช� 

หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�ง

ที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั

51212	 การพยาบาลมารดา	ทารก	การผดุงครรภ์	 (6	หน่วยกิต)

	 และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	2

 Maternal-Newborn Nursing, Midwifery and Practicum II

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยแนวิคัิดแลัะหลัักิกิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ แลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ในร�ยที่่�ม่ 

 ภ�วิะเสำ่�ยงหรือม่ภ�วิะแที่รกิซ�อนได�

2. ประเมินภ�วิะสำุขภ�พัของม�รด�แลัะที่�รกิในร�ยที่่�ม่ภ�วิะเสำ่�ยง หรือม่ภ�วิะแที่รกิซ�อน 

 ในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะหลัังคัลัอดได�

3. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ม�รด� ที่�รกิ แลัะคัรอบัคัรัวิในร�ยที่่�ม่ 

 ภ�วิะเสำ่�ยง หรือม่ภ�วิะแที่รกิซ�อนในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะหลัังคัลัอด 

 อย่�งเป็นองคั์รวิมได�

4. อธิบั�ยหลัักิกิ�รดูแลัช่วิยเหลัือในกิ�รตรวิจด�วิยเคัรื�องมือพัิเศึษแลัะกิ�รที่ำ�สำูติศึ�สำตร์ 

 หัตถกิ�รได�

5. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ม�รด� ที่�รกิ แลัะคัรอบัคัรัวิในร�ยที่่�ม่ภ�วิะเสำ่�ยง หรือม่ภ�วิะ 

 แที่รกิซ�อนในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะหลัังคัลัอดโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย  

 คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

6. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ม�รด� ที่�รกิ แลัะ  

 คัรอบัคัรัวิในร�ยที่่�ม่ภ�วิะเสำ่�ยง หรือม่ภ�วิะแที่รกิซ�อนได�

7. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัดิ หลักัิกิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ แลัะกิ�รผดงุคัรรภใ์นร�ยที่่�มภ่�วิะเสำ่�ยง หรอืมภ่�วิะ

แที่รกิซ�อนใระยะตั�งคัรรภ ์ระยะคัลัอด แลัะระยะหลังัคัลัอด กิ�รประเมนิแลัะกิ�รคัดักิรองภ�วิะเสำ่�ยง กิ�รสำง่ตอ่  

กิ�รดแูลัชว่ิยเหลัอืแลัะกิ�รฟืน้ฟสูำภ�พั กิ�รใช�ย�อย�่งสำมเหตผุลั กิ�รชว่ิยเหลัอืในกิ�รที่ำ�สำตูศิึ�สำตรห์ตัถกิ�ร 

โดยคัรอบัคัลัมุที่ั�งกิ�รสำร��งเสำรมิสำขุภ�พั กิ�รปอ้งกินัคัวิ�มเจบ็ัปว่ิย กิ�รรกัิษ�พัย�บั�ลั แลัะกิ�รฟืน้ฟสูำภ�พั

อย่�งเป็นองคั์รวิมแกิ่ผู�รับับัริกิ�รที่่�ม่คัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิัฒนธรรม

ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัองคั์รวิมแกิ่ม�รด�แลัะที่�รกิในร�ยที่่�ม่ภ�วิะเสำ่�ยง หรือม่ภ�วิะ

แที่รกิซ�อนในระยะตั�งคัรรภ์ ระยะคัลัอด แลัะระยะหลัังคัลัอด กิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั ดูแลัช่วิยเหลัือ 

ในกิ�รตรวิจด�วิยเคัรื�องมือพัิเศึษแลัะกิ�รที่ำ�สำูติศึ�สำตร์หัตถกิ�ร โดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั แลัะ 

ประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแก่ิผู�รับับัริกิ�รโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย 

คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั

51310	 สถิติ	การวิจัย	และสารสนเทศทางการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Statistic, Research and Nursing Informatics

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยคัวิ�มรู�พัื�นฐ�นเกิ่�ยวิกิับักิ�รวิิจัย กิระบัวินกิ�รวิิจัย หลัักิจริยธรรมกิ�รวิิจัย แลัะ 

 จรรย�บัรรณของนักิวิิจัยได�

2. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์ที่�งกิ�รพัย�บั�ลัได�

3. นำ�กิระบัวินกิ�รวิิจัยม�ใช�แกิ�ปัญห�ที่�งกิ�รพัย�บั�ลัได�

4. เลัือกิใช�สำถิติเพัื�อกิ�รวิิจัยได�ถูกิต�อง

5. อธิบั�ยแนวิคัิดเกิ่�ยวิกิับัสำ�รสำนเที่ศึด��นกิ�รพัย�บั�ลัแลัะกิ�รสำ�ธ�รณสุำข รวิมที่ั�งสำถิติ 

 ที่่�เกิ่�ยวิข�องในกิ�รปฏิิบััติง�นได�

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด หลัักิกิ�รวิิจัย กิระบัวินกิ�รวิิจัย ประเภที่แลัะลัักิษณะของกิ�รวิิจัยที่�งกิ�รพัย�บั�ลั 

หลักัิจรยิธรรมกิ�รวิจิยั แลัะจรรย�บัรรณของนกัิวิิจยั สำถติเิบัื�องต�นในกิ�รวิเิคัร�ะหข์�อมลูั กิ�รเขย่นโคัรงกิ�ร

วิิจัย กิ�รดำ�เนินกิ�รวิิจัยแลัะกิ�รร�ยง�นกิ�รวิิจัย แนวิคัิดเกิ่�ยวิกิับัสำ�รสำนเที่ศึที่�งกิ�รพัย�บั�ลัแลัะ 

กิ�รสำ�ธ�รณสำุข ระบับัฐ�นข�อมูลัที่�งกิ�รพัย�บั�ลัแลัะสำ�ธ�รณสุำข สำถิติช่พั สำถิติประยุกิต์ สำมรรถนะ

ดิจิที่ัลั เช่น กิ�รสำืบัคั�นแลัะกิ�รใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์ กิ�รใช�เที่คัโนโลัย่ที่่�หลั�กิหลั�ยเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�รแลัะ 

กิ�รปฏิิบััติง�น
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51311	 การพยาบาลอนามัยชุมชน	การรักษาโรคเบื้องต้น	 (6	หน่วยกิต)

	 และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

 Community Health Nursing, Primary Medical Care and Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. อธบิั�ยแนวิคัดิ หลักัิกิ�รสำ�ธ�รณสำขุ กิ�รพัย�บั�ลัอน�มยัชมุชน แลัะกิ�รรกัิษ�พัย�บั�ลั 

 ขั�นต�นได�

2. ระบัุบัที่บั�ที่หน��ที่่�ของพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชนแลัะกิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัขั�นต�นได�

3. อธิบั�ยแผนพััฒน�สำุขภ�พั วิิที่ย�กิ�รระบั�ด นวิัตกิรรมแลัะกิลัวิิธ่กิ�รสำ�ธ�รณสำุขได�

4. อธิบั�ยหลัักิกิ�รกิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัขั�นต�นได�

5. อธิบั�ยหลัักิกิ�รกิ�รบัรรเที่�สำ�ธ�รณภัยได�

6. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนดำ�เนินง�นอน�มัยชุมชนโดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลัอน�มัย 

 ชุมชนอย่�งเป็นองคั์รวิมได�

7. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชนแลัะกิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัขั�นต�นโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย 

 คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

8. สำบืัคั�นแลัะประยกุิตใ์ช�หลักัิฐ�นเชงิประจกัิษเ์พัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิช่มุชนหรอืผู�รบัับัรกิิ�ร 

 รักิษ�พัย�บั�ลัขั�นต�นได�

9. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด หลัักิกิ�รสำ�ธ�รณสำุข กิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชน แลัะบัที่บั�ที่หน��ที่่�ของพัย�บั�ลั

อน�มัยชุมชน แผนพััฒน�สำุขภ�พั วิิที่ย�กิ�รระบั�ด นวิัตกิรรมแลัะกิลัวิิธ่กิ�รสำ�ธ�รณสำุข กิ�รดูแลัสำุขภ�พั

ชมุชน กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลัอน�มยัชมุชน กิ�รประเมนิภ�วิะสุำขภ�พัชมุชน กิ�รวินิจิฉยัชมุชน กิ�รวิ�งแผน  

กิ�รดำ�เนินง�น กิ�รปฏิิบััติต�มแผน แลัะกิ�รประเมินผลักิ�รดำ�เนินง�น กิ�รอน�มัยคัรอบัคัรัวิ กิ�รอน�มัย

โรงเร่ยน กิ�รอ�ช่วิอน�มัย อน�มัยสำิ�งแวิดลั�อม หลัักิกิ�รกิ�รบัรรเที่�สำ�ธ�รณภัย กิ�รวิ�งแผนกิ�รดูแลั 

ผู�ประสำบัปัญห�ในสำถ�นกิ�รณ์ต่�งๆ ณ ที่่�จุดเกิิดเหตุ แลัะระหวิ่�งกิ�รเคัลัื�อนย��ยไปโรงพัย�บั�ลั  

กิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัโรคัเบัื�องต�น แลัะกิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั โดยคัรอบัคัลัุมที่ั�งกิ�รสำร��งเสำริมสำุขภ�พั 

กิ�รป้องกิันคัวิ�มเจ็บัป่วิย กิ�รรักิษ�พัย�บั�ลั แลัะกิ�รฟื้นฟูสำภ�พัอย่�งเป็นองคั์รวิมแกิ่ผู�รับับัริกิ�ร 

ที่่�ม่คัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิัฒนธรรม

ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชนอย่�งเป็นองคั์รวิม บัที่บั�ที่หน��ที่่�ของพัย�บั�ลัอน�มัย

ชมุชน วิิที่ย�กิ�รระบั�ด นวิตักิรรมแลัะกิลัวิธิก่ิ�รสำ�ธ�รณสำขุ กิ�รดแูลัสำขุภ�พัชมุชน กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั

อน�มัยชุมชน กิ�รประเมินภ�วิะสำุขภ�พัชุมชน กิ�รวิินิจฉัยชุมชน กิ�รวิ�งแผน กิ�รดำ�เนินง�น กิ�รปฏิิบััติ 

ต�มแผน แลัะกิ�รประเมินผลักิ�รดำ�เนินง�น กิ�รอน�มัยคัรอบัคัรัวิ กิ�รอน�มัยโรงเร่ยน กิ�รอ�ช่วิอน�มัย 

อน�มัยสำิ�งแวิดลั�อม กิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัโรคัเบืั�องต�น แลัะกิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั โดยประยุกิต์ใช� 

หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�ง

ที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั
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51312	 การพยาบาลผู้สูงอายุ	และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Geriatric Nursing and Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยมโนที่ัศึน์เกิ่�ยวิกิับักิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุ ที่ฤษฎ่คัวิ�มสำูงอ�ยุ เจตคัติกิ�รดูแลั 

 ผู�สำูงอ�ยุได�

2. อธิบั�ยกิระบัวินกิ�รเปลั่�ยนแปลังของผู�สำูงอ�ยุได�

3. ประเมนิภ�วิะสำขุภ�พัผู�สำงูอ�ยทุี่่�มภ่�วิะสำขุภ�พัด ่มภ่�วิะเสำ่�ยง หรอืมป่ญัห�ด��นสำขุภ�พั 

 ต่�งๆ ได�

4. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนให�กิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุที่่�ม่ภ�วิะสำุขภ�พัด่ ม่ภ�วิะเสำ่�ยง หรือ 

 ม่ปัญห�ด��นสำุขภ�พัต่�งๆ อย่�งเป็นองคั์รวิมได�

5. ปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัแกิผู่�สำงูอ�ยทุี่่�มภ่�วิะสำขุภ�พัด ่มภ่�วิะเสำ่�ยง หรอืมป่ญัห�ด��นสำขุภ�พั 

 ต�่งๆ โดยคัำ�นงึถงึสำทิี่ธผิู�ปว่ิย คัวิ�มแตกิต�่งที่�งวัิฒนธรรม หลักัิจรยิธรรม จรรย�บัรรณ 

 แลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

6. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อให�กิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�สำูงอ�ยุที่่�ม่ภ�วิะ 

 สำุขภ�พัด่ ม่ภ�วิะเสำ่�ยง หรือม่ปัญห�ด��นสำุขภ�พัต่�งๆ ได�

7. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
มโนที่ัศึน์เกิ่�ยวิกิับักิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุ ที่ฤษฎ่คัวิ�มสำูงอ�ยุ เจตคัติกิ�รดูแลัผู�สำูงอ�ยุ

กิระบัวินกิ�รเปลั่�ยนแปลังของผู�สำูงอ�ยุ กิ�รประเมินภ�วิะสำุขภ�พัผู�สำูงอ�ยุ กิ�รพัย�บั�ลัเพัื�อกิ�รสำร��งเสำริม 

สำุขภ�พัผู�สำูงอ�ยุแลัะผู�ที่่�ม่ปัญห�ด��นสำุขภ�พั ระบับัประสำ�ที่ ระบับักิระดูกิแลัะข�อต่อ ระบับัที่�งเดินอ�ห�ร 

ระบับัไหลัเวิ่ยนโลัหิต ระบับัขับัถ่�ยปัสำสำ�วิะ ระบับัประสำ�ที่สัำมผัสำ กิ�รพัย�บั�ลัเพัื�อฟื้นฟูสำภ�พั แลัะ

กิ�รใช�ย�ในผู�สำูงอ�ยุอย่�งสำมเหตุผลั โดยคัรอบัคัลุัมที่ั�งกิ�รสำร��งเสำริมสำุขภ�พั กิ�รป้องกิันคัวิ�มเจ็บัป่วิย  

กิ�รรกัิษ�พัย�บั�ลั แลัะกิ�รฟืน้ฟสูำภ�พัอย�่งเปน็องคัร์วิมแกิผู่�รบัับัรกิิ�รที่่�มค่ัวิ�มหลั�กิหลั�ยที่�งวิฒันธรรม

ฝ่กึิปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัแบับัองคัร์วิมแกิผู่�สำงูอ�ยทุี่่�มภ่�วิะสำขุภ�พัด ่มภ่�วิะเสำ่�ยง หรอืมป่ญัห� 

ด��นสำุขภ�พัต่�งๆ โดยมุ่งเน�นให�ผู�สำูงอ�ยุสำ�ม�รถดูแลัตนเอง สำ�ม�รถดำ�เนินช่วิิตประจำ�วิันได� 

อย่�งเหม�ะสำมแลัะม่พัฤติกิรรมสำุขภ�พัที่่�เหม�ะสำมต�มศึักิยภ�พั กิ�รใช�ย�อย่�งสำมเหตุผลั โดยใช�

กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั สำนับัสำนุนให�คัรอบัคัรัวิแลัะชุมชนม่สำ่วินร่วิม แลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์

อย่�งเหม�ะสำมในกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม  

หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พั
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51313	 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร	 (6	หน่วยกิต)

 Elective Nursing Practicum

	 วัตถุประสงค์
1. ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแกิ่ผู�รับับัริกิ�รในสำ�ข�กิ�รพัย�บั�ลัที่่�เลัือกิสำรรโดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิ 

 ผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต�่งที่�งวิฒันธรรม หลักัิจรยิธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิชิ�ชพ่ัได�

2. ผลัติหรอืสำร��งสำรรคัผ์ลัง�นกิ�รวิจิยัหรอืนวิตักิรรมที่�งกิ�รพัย�บั�ลัในสำ�ข�กิ�รพัย�บั�ลั 

 ที่่�เลัือกิสำรรได�

3. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�รอย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั

	 คำาอธิบายชุดวิชา
ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัในสำ�ข�กิ�รพัย�บั�ลัที่่�เลืัอกิสำรรโดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลัอย่�ง 

เป็นองคั์รวิมในบัที่บั�ที่พัย�บั�ลัวิิช�ช่พั พััฒน�คัุณภ�พักิ�รพัย�บั�ลัที่่�บัูรณ�กิ�รคัวิ�มรู�ภ�คัที่ฤษฎ่

แลัะภ�คัปฏิิบััติที่�งกิ�รพัย�บั�ลั โดยประยุกิต์ใช�ผลักิ�รวิิจัย หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์ แลัะคัำ�นึงถึง 

จรรณย�บัรรณวิิช�ช่พั กิฎหม�ยที่่�เกิ่�ยวิข�อง แลัะคัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม

51314	 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experience in Nursing

	 วัตถุประสงค์
1. อธิบั�ยแนวิคัิดแลัะหลัักิกิ�รกิ�รบัริห�ร ที่ฤษฎ่ผู�นำ� ภ�วิะผู�นำ�ได�

2. อธิบั�ยแลัะระบัุประเด็นแลัะแนวิโน�มของวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะระบับับัริกิ�ร 

 สำุขภ�พัได�

3. อธิบั�ยหลัักิกิ�รกิ�รบัริห�รจัดกิ�รองคั์กิ�รเพัื�อพััฒน�คัุณภ�พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะหลัักิ 

 เศึรษฐศึ�สำตร์สำุขภ�พัได�

4. ระบัุแนวิที่�งแลัะวิ�งแผนพััฒน�คัุณภ�พักิ�รพัย�บั�ลัได�

5. ปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัเพัื�อพัฒัน�คัณุภ�พักิ�รพัย�บั�ลัโดยคัำ�นงึถึงสำทิี่ธผูิ�ป่วิย คัวิ�มแตกิต�่ง 

 ที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะกิฎหม�ยวิิช�ช่พัได�

6. สำืบัคั�นแลัะประยุกิต์ใช�หลัักิฐ�นเชิงประจักิษ์เพัื�อพััฒน�คัุณภ�พักิ�รพัย�บั�ลัได�

7. ปฏิิบััติง�นร่วิมกิับัที่่มกิ�รพัย�บั�ลัในบัที่บั�ที่ของผู�นำ�ได� ม่มนุษยสำัมพัันธ์ที่่�ด่ สำื�อสำ�ร 

 อย่�งม่ประสำิที่ธิภ�พั
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	 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวิคัิด ที่ฤษฎ่ แลัะหลัักิกิ�รกิ�รบัริห�ร ที่ฤษฎ่ผู�นำ� ภ�วิะผู�นำ� ประเด็นแลัะแนวิโน�มของ

วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั ระบับับัริกิ�รสุำขภ�พั กิ�รบัริห�รจัดกิ�รองคั์กิ�รเพัื�อพััฒน�คัุณภ�พักิ�รพัย�บั�ลั 

เศึรษฐศึ�สำตรส์ำขุภ�พั กิ�รเปน็สำม�ชกิิที่่�ดข่องวิชิ�ชพ่ัแลัะสำถ�บันั จรรย�บัรรณวิชิ�ชพ่ั กิฎหม�ยที่่�เกิ่�ยวิข�อง

กิับักิ�รประกิอบัวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ สำิที่ธิของผู�ป่วิยแลัะสำิที่ธิของพัย�บั�ลั

ฝ่ึกิปฏิิบััติหน��ที่่�ในบัที่บั�ที่หัวิหน��ที่่ม/หัวิหน��เวิรกิ�รพัย�บั�ลัในสำถ�นบัริกิ�รสำุขภ�พั 

แลัะบัูรณ�กิ�รคัวิ�มรู�แลัะประสำบักิ�รณ์ที่�งกิ�รพัย�บั�ลัเพืั�อพััฒน�ที่ักิษะผู�นำ� กิ�รตัดสำินใจในคัลัินิกิ 

กิ�รตัดสำินใจเชิงจริยธรรมแลัะพัฤติกิรรมในกิ�รประกิอบัวิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลัแลัะกิ�รผดุงคัรรภ์ แลัะ 

กิ�รที่ำ�ง�นเป็นที่่ม โดยคัำ�นึงถึงสำิที่ธิผู�ป่วิย คัวิ�มแตกิต่�งที่�งวิัฒนธรรม หลัักิจริยธรรม จรรย�บัรรณแลัะ

กิฎหม�ยวิิช�ช่พั





ภาคผนวก
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การจัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกภาคปฏิบัติ สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช จัดให�ม่ 

กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัไวิ�เป็นสำ่วินหนึ�งของกิ�รเร่ยนกิ�รสำอนชุดวิิช�ต่�งๆ ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 

กิ�รพัย�บั�ลัเมื�อนักิศึึกิษ�ลังที่ะเบั่ยนเร่ยน สำำ�นักิบัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�จะจัดสำ่งเอกิสำ�รกิ�รสำอนชุดวิิช� แลัะ 

คัูม่อืฝ่กึิปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัไปให�นกัิศึกึิษ� เพัื�อดำ�เนนิกิ�รฝ่กึิปฏิบิัตั ิโดยจำ�แนกิกิ�รฝ่กึิภ�คัปฏิบิัตัอิอกิเปน็  

4 ประเภที่ ได�แกิ่ กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัประจำ�ชุดวิิช� กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติ 

กิ�รพัย�บั�ลัแบับัเข�ม กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัเฉพั�ะกิรณ่ แลัะกิ�รอบัรมเข�ม ม่ร�ยลัะเอ่ยด

ดังน่�

1. การฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลประจำาชุดวิชา เป็นกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัผู�ป่วิย

แบับัเป็นองคั์รวิมสำอดคัลั�องกิับัผลัลััพัธ์กิ�รเร่ยนรู� (Learning Outcomes) ของชุดวิิช� ด�วิยกิ�รวิ�งแผน 

กิ�รพัย�บั�ลัประจำ�วิัน (Daily Care Plan) โดยนำ�คัวิ�มรู�ที่่�ได�จ�กิกิ�รศึึกิษ�เอกิสำ�รกิ�รสำอนชุดวิิช� 

ม�ประยุกิต์ใช�ในกิ�รปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั แลัะปฏิิบััติกิิจกิรรมกิ�รพัย�บั�ลัต�มที่่�กิำ�หนดไวิ�ในแบับับัันที่ึกิ

ประสำบักิ�รณก์ิ�รฝ่กึิปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัประจำ�ชดุวิชิ� (Nursing Experience Workbook) ที่่�คัณะกิรรมกิ�ร

บัริห�รชุดวิิช� (คับั.ช.) กิำ�หนดไวิ� โดยฝ่ึกิภ�ยใต�กิ�รดูแลัของพัย�บั�ลัพั่�เลั่�ยง (Preceptor) โดยกิำ�หนด

ชั�วิโมงกิ�รปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัประจำ�ชุดวิิช� ดังน่�

 1.1ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 3 หน่วยกิต ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

ประจำ�ชุดวิิช� ภ�คักิ�รศึึกิษ�ลัะไม่น�อยกิวิ่� 64 ชั�วิโมง 

 1.2ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 6 หน่วยกิต ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

ประจำ�ชุดวิิช� ภ�คักิ�รศึึกิษ�ลัะไม่น�อยกิวิ่� 128 ชั�วิโมง 

2. การฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม เป็นกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัที่่�กิำ�หนด

ไวิ�ในแต่ลัะชุดวิิช�ต�มวิัน เวิลั� แลัะสำถ�นที่่�ที่่�มห�วิิที่ย�ลััยกิำ�หนด ภ�ยใต�กิ�รดูแลัแลัะประเมินผลัของ

อ�จ�รย์ฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั ณ ศึูนย์บัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�เฉพั�ะกิิจ สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร ์

โดยกิำ�หนดชั�วิโมงกิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัเข�มกิับัอ�จ�รย์สำอนเสำริม ดังน่�

 2.1ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 3 หน่วยกิต ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

แบับัเข�ม ชุดวิิช�ลัะ 2 คัรั�ง คัรั�งลัะ 2 วิัน วิันลัะ 8 ชั�วิโมง (รวิมเป็น 32 ชั�วิโมง)

 2.2ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 6 หน่วยกิต ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

แบับัเข�ม ชุดวิิช�ลัะ 8 วิัน วิันลัะ 8 ชั�วิโมง (รวิมเป็น 64 ชั�วิโมง)
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 ที่ั�งน่� กิำ�หนดให�ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัแบับัเข�ม จำ�นวิน 2 คัรั�ง ดังน่� 

 (1) คัรั�งที่่� 1 (ฝ่ึกิ 2 วิัน สำำ�หรับัชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 3 หน่วิยกิิต แลัะฝ่ึกิ 4 วิัน สำำ�หรับั

ชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 6 หน่วิยกิิต) จัดในสำัปด�ห์ที่่� 6-7 ของภ�คักิ�รศึึกิษ� เป็นกิ�รสำอนเสำริม 

ฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัโดยใช�กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลักัิบัอ�จ�รย์สำอนเสำริม (เสำ�ร์-อ�ทิี่ตย์) 

เพัื�อให�นักิศึึกิษ�สำ�ม�รถเร่ยนรู�แลัะฝ่ึกิปฏิิบััติจนเกิิดคัวิ�มรู�แลัะที่ักิษะที่�งกิ�รพัย�บั�ลัต�มผลัลััพัธ์ 

กิ�รเรย่นรู�ที่่�คั�ดหวิงั (Expected Learning Outcome: ELO) ที่่�ชดุวิชิ�กิำ�หนด โดยอ�จ�รยส์ำอนเสำรมิจะให� 

คัำ�แนะนำ�ในกิ�รศึกึิษ�จ�กิเอกิสำ�รกิ�รสำอน กิ�รฝ่กึิปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัในระบับัที่�งไกิลั กิ�รใช�แบับับันัที่กึิ

ประสำบักิ�รณ์กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ กิ�รพัย�บั�ลัประจำ�ชุดวิิช� (Nursing Experience Workbook) ง�นที่่�ต�องสำ่ง

ในแต่ลัะชุดวิิช� (ร�ยง�นกิรณ่ศึึกิษ�ผู�ป่วิยฉบัับัสำมบัูรณ์) แลัะกิ�รประเมินผลั

 (2) คัรั�งที่่� 2 (ฝ่ึกิ 2 วิัน สำำ�หรับัชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 3 หน่วิยกิิต แลัะฝ่ึกิ 4 วิัน สำำ�หรับั

ชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 6 หน่วิยกิิต) จัดในสำัปด�ห์ที่่� 13-15 ของภ�คักิ�รศึึกิษ� เป็นกิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะ

ปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัโดยให�นักิศึึกิษ�ประมวิลัคัวิ�มรู�แลัะที่ักิษะที่่�ได�รับัจ�กิกิ�รเร่ยนตลัอดภ�คักิ�รศึึกิษ�

ม�ใช�ในกิ�รพัย�บั�ลัผู�ป่วิยโดยอ�จ�รย์สำอนเสำริม (เสำ�ร์-อ�ที่ิตย์) ซึ�งในวิันสำุดที่��ยจะม่กิ�รประเมินผลั  

(กิ�รสำอบัภ�คัปฏิิบััติ) แลัะให�คัำ�แนะนำ� (feedback) นักิศึึกิษ�เกิ่�ยวิกิับักิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั แลัะ 

กิ�รจัดที่ำ�ร�ยง�นกิรณ่ศึึกิษ�ผู�ป่วิยฉบัับัสำมบัูรณ์

3. การฝกึเสรมิทกัษะปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะกรณีเป็นกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัร�ยกิรณ่

ต�มจำ�นวินแลัะลักัิษณะของผู�ปว่ิยร�ยกิรณท่ี่่�คัณะกิรรมกิ�รบัรหิ�รชดุวิชิ� (คับั.ช.) กิำ�หนดไวิ�ต�มผลัลัพััธ์

กิ�รเร่ยนรู� (Learning Outcomes) ของแต่ลัะชุดวิิช� ภ�ยใต�กิ�รดูแลัของพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัประจำ�กิ�ร  

โดยนกัิศึกึิษ�จะต�องผ�่นกิ�รฝ่กึิปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลัประจำ�ชดุวิชิ�ซึ�งร�ยลัะเอย่ดจะขึ�นอยูก่ิบัักิ�รพัจิ�รณ�

ของ คับั.ช. โดยกิำ�หนดชั�วิโมงกิ�รปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัเฉพั�ะกิรณ่ ดังน่�

 3.1 ชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 3 หน่วิยกิิต ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

เฉพั�ะกิรณ่ ภ�คักิ�รศึึกิษ�ลัะไม่น�อยกิวิ่� 48 ชั�วิโมง

 3.2 ชุดวิิช�ที่่�ม่กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 6 หน่วิยกิิต ม่กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 

เฉพั�ะกิรณ่ ภ�คักิ�รศึึกิษ�ลัะไม่น�อยกิวิ่� 96 ชั�วิโมง

4. การอบรมเขม้เป็นกิ�รฝ่ึกิอบัรมของชุดวิิช�ประสำบักิ�รณว์ิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั ซึ�งเป็นชุดวิิช� 

ที่่�ศึึกิษ�ในภ�คักิ�รศึึกิษ�สำุดที่��ยกิ่อนสำำ�เร็จกิ�รศึึกิษ� ภ�ยใต�กิ�รดูแลัของอ�จ�รย์ประจำ�หลัักิสำูตร  

ณ มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช ในวิัน เวิลั�ที่่�มห�วิิที่ย�ลััยกิำ�หนด จำ�นวิน 5 วิัน 4 คัืน (รวิมเป็น 

50 ชั�วิโมง) โดยเป็นกิ�รบัูรณ�กิ�รคัวิ�มรู�แลัะประสำบักิ�รณ์ที่�งด��นกิ�รบัริกิ�รพัย�บั�ลัแลัะกิ�รบัริห�ร 

กิ�รพัย�บั�ลัเพัื�อพััฒน�ที่ักิษะผู�นำ� กิ�รตัดสำินใจ กิ�รที่ำ�ง�นเป็นที่่ม กิ�รสำร��งแลัะกิ�รประยุกิต์ใช�

นวิตักิรรมที่�งกิ�รพัย�บั�ลั ที่ั�งน่� กิอ่นเข��รบัักิ�รฝ่กึิอบัรมเข�ม นกัิศึกึิษ�ต�องผ�่นกิ�รศึกึิษ�ดงู�นกิ�รบัรหิ�ร 

กิ�รพัย�บั�ลั แลัะฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัในบัที่บั�ที่หน��ที่่�ของพัย�บั�ลัวิิช�ช่พั รวิมที่ั�งกิ�รเป็นหัวิหน��เวิร 

(In charge) อย่�งน�อย 11 วิันวิันลัะ 8 ชั�วิโมง รวิม 88 ชั�วิโมง รวิมจำ�นวินชั�วิโมงกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติที่ั�งหมด

เป็น 138 ชั�วิโมง
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 4.1ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลแต่ละประเภท

  4.1.1การฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลประจำาชุดวิชาและการฝึกเสริมทักษะ

ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะกรณีม่ขั�นตอนกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ ดังน่�

   1) สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์คััดเลัือกิสำถ�นบัริกิ�รที่่�ม่คัุณภ�พัได�ม�ตรฐ�น 

ต�มเกิณฑิ์ของสำภ�กิ�รพัย�บั�ลัเป็นแหลั่งฝ่ึกิปฏิิบััติของนักิศึึกิษ� แลัะแต่งตั�งเป็นศึูนย์บัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�

เฉพั�ะกิิจของสำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ ม่กิ�รปฐมนิเที่ศึหัวิหน��ศึูนย์ฯ แลัะพัย�บั�ลัพั่�เลั่�ยง (preceptor) 

ต�มที่่�มห�วิิที่ย�ลััยกิำ�หนด

   2) มห�วิิที่ย�ลััยประสำ�นง�นกิับัหัวิหน��ศึูนย์บัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�เฉพั�ะกิิจ

สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ โดยแจ�งกิำ�หนดกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั ร�ยช่�ออ�จ�รย์แลัะนักิศึึกิษ�  

กิับัหัวิหน��ศึูนย์บัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�เฉพั�ะกิิจ สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ กิ่อนกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติในแต่ลัะภ�คั 

กิ�รศึึกิษ�ต�มระเบั่ยบัที่่�มห�วิิที่ย�ลััยกิำ�หนด

   3) หัวิหน��ศึูนย์บัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�เฉพั�ะกิิจ แจ�งหน่วิยง�นภ�ยในที่่�ม่นักิศึึกิษ�

ขอเข��ศึึกิษ� เพัื�อให�ผู�ที่่�เกิ่�ยวิข�องได�รับัที่ร�บัแลัะดำ�เนินกิ�รประสำ�นเอื�ออำ�นวิยบัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�

   4) นักิศึึกิษ�ที่่�ขึ�นฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัจะต�องแสำดงตัวิ แลัะกิ่อนเข��รับั 

กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั นักิศึึกิษ�จะต�องได�รับัอนุญ�ตจ�กิหัวิหน��ฝ่่�ยกิ�รพัย�บั�ลั แลัะหัวิหน�� 

หอผู�ป่วิยหรือพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัที่่�หัวิหน��หอผู�ป่วิยมอบัหม�ยให�ปฏิิบััติหน��ที่่�แที่น

   5) นักิศึึกิษ�ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัต�มคัู่มือฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัในแต่ลัะ 

ชุดวิิช� ภ�ยใต�กิ�รกิำ�กิับัดูแลัโดยพัย�บั�ลัพั่�เลั่�ยง (Preceptor) ในกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัประจำ� 

ชุดวิิช�แลัะภ�ยใต�กิ�รกิำ�กิับัดูแลัโดยพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัประจำ�กิ�รในกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัเฉพั�ะกิรณ่  

ซึ�งผู�กิำ�กิับัดูแลัต�องลังน�มรับัรองกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติในสำมุดบัันที่ึกิประสำบักิ�รณ์ (Nursing Experience  

Workbook) ภ�ยหลัังกิ�รฝ่ึกิเสำร็จสำิ�น

   6) นักิศึึกิษ�ต�องแนบัแบับัฟอร์มกิ�รได�รับัอนุญ�ตให�เข��ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั

แลัะใบัลังน�มรับัรองในร�ยง�นกิ�รศึึกิษ�ผู�ป่วิยของนักิศึึกิษ�ทีุ่กิฉบัับั

  4.1.2 การฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม กิ�รฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติ 

กิ�รพัย�บั�ลัแบับัเข�ม ม่ขั�นตอนกิ�รดำ�เนินกิ�ร ดังน่�

   1) สำ�ข�วิชิ�พัย�บั�ลัศึ�สำตรด์ำ�เนนิกิ�รสำรรห�ผู�ที่่�มค่ัณุสำมบัตัใินกิ�รเปน็อ�จ�รย์

สำอนเสำริมฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัต�มที่่�กิำ�หนด ผ่�นกิ�รพัิจ�รณ�จ�กิคัณะกิรรมกิ�รบัริห�ร 

ชดุวิชิ� แลัะคัณะกิรรมกิ�รประจำ�สำ�ข�วิิช� เพัื�อเสำนอมห�วิทิี่ย�ลัยั แตง่ตั�งเปน็อ�จ�รยส์ำอนเสำรมิฝ่กึิปฏิบิัตัิ

กิ�รพัย�บั�ลั โดยในกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลักิำ�หนดให�อัตร�สำ่วินอ�จ�รย์ต่อนักิศึึกิษ�ไม่ม�กิกิวิ่� 1: 8
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   2) อ�จ�รย์สำอนเสำริมฝ่ึกิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัดำ�เนินกิ�รปฐมนิเที่ศึ

นักิศึึกิษ�ร่วิมกิับัหัวิหน��ศึูนย์บัริกิ�รกิ�รศึึกิษ�เฉพั�ะกิิจกิ่อนกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั แลัะมอบัหม�ย

กิรณ่ศึึกิษ�ให�นักิศึึกิษ�ฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั อ�ที่ิ กิ�รศึึกิษ�ร�ยง�นประวิัติผู�ป่วิย แนวิคัิดที่ฤษฎ่ 

เกิ่�ยวิกิับัโรคั พัย�ธิสำร่รภ�พั กิ�รฝ่ึกิที่ักิษะในกิ�รปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัผู�ป่วิย แลัะอภิปร�ยกิรณ่ศึึกิษ� 

รว่ิมกิบััอ�จ�รยแ์ลัะเพัื�อนนกัิศึกึิษ� เพัื�อเสำรมิคัวิ�มรู� ที่กัิษะกิ�รใช�คัวิ�มคัดิ แลัะที่กัิษะปฏิบิัตักิิ�รพัย�บั�ลั 

ภ�ยใต�กิ�รคัวิบัคัุม กิำ�กิับั ดูแลัของอ�จ�รย์สำอนเสำริมฝึ่กิเสำริมที่ักิษะปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั พัร�อมที่ั�งจัดที่ำ�

ร�ยง�นกิ�รศึึกิษ�ต�มคัู่มือกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัในแต่ลัะชุดวิิช�

  4.1.3 การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล กิ�รอบัรมเข�มประสำบักิ�รณ์

วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั ม่ขั�นตอนกิ�รดำ�เนินกิ�ร ดังน่�

   1) กิ่อนเข��รับักิ�รฝ่ึกิอบัรมเข�ม นักิศึึกิษ�ต�องศึึกิษ�เอกิสำ�รกิ�รสำอนชุดวิิช�

ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั 15 หน่วิย ที่ำ�กิิจกิรรมที่่�กิำ�หนดให� คัือ กิ�รศึึกิษ�ดูง�นหอผู�ป่วิย หรือ

หน่วิยบัริกิ�รปฐมภูมิ สำังกิัดโรงพัย�บั�ลัที่ั�วิไปหรือโรงพัย�บั�ลัศึูนย์ เพัื�อวิิเคัร�ะห์โคัรงสำร��งแลัะระบับั 

กิ�รบัริห�รจัดกิ�รของโรงพัย�บั�ลั ง�นบัริกิ�รพัย�บั�ลั กิ�รปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัของพัย�บั�ลัวิิช�ช่พัคัรบั 

ในรอบั 24 ชั�วิโมง กิ�รใช�นวิตักิรรมที่�งกิ�รพัย�บั�ลั เปน็ระยะเวิลั� 3 วินั รวิมที่ั�งพัฒัน�นวิตักิรรมกิ�รพัย�บั�ลั

เพัื�อสำร��งเสำรมิสำขุภ�พั 1 ชิ�น เพัื�อนำ�เสำนอในกิ�รอบัรมเข�ม โดยวิธิก่ิ�รศึกึิษ�ต�องเปน็ไปต�มระเบัย่บัวิธิป่ฏิบิัตั ิ

ที่่�มห�วิิที่ย�ลััยกิำ�หนด

   2) กิ�รอบัรมเข�มที่่�มห�วิิที่ย�ลััยสำุโขที่ัยธรรม�ธิร�ช ม่ระยะเวิลั� 5 วิัน 4 คัืน ใน

ระหวิ่�งเวิลั� 08.00-22.00 น. นักิศึึกิษ�จะต�องร่วิมกิิจกิรรมกิลัุ่ม กิลัุ่มลัะประม�ณ 20-25 คัน ต่ออ�จ�รย์

พัย�บั�ลัซึ�งปฏิิบััติหน��ที่่�เป็นวิิที่ย�กิรประจำ�กิลัุ่มจำ�นวิน 1 คัน เพัื�อเสำริมที่ักิษะกิ�รคัิด กิ�รวิิเคัร�ะห์ 

เกิ่�ยวิกิบัักิ�รมองคัน กิ�รที่ำ�ง�นเปน็ที่ม่ กิ�รสำื�อสำ�ร คั�่นยิม กิ�รตดัสำนิใจ กิ�รพัฒัน�บัคุัลักิิภ�พั ม�ตรฐ�น

กิ�รพัย�บั�ลั กิ�รบัริห�รจัดกิ�รง�นบัริกิ�รพัย�บั�ลั กิ�รประกิันคัุณภ�พักิ�รบัริกิ�รพัย�บั�ลั กิ�รปฏิิบััติ

กิ�รพัย�บั�ลัเชิงวิิช�ช่พั จริยธรรมแลัะกิฎหม�ยในกิ�รประกิอบัวิิช�ช่พั โดยม่ผู�ที่รงคัุณวิุฒิภ�ยในแลัะ

ภ�ยนอกิมห�วิิที่ย�ลััยร่วิมบัรรย�ยพัิเศึษ 
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หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

กิ�รลังที่ะเบัย่นเรย่นชดุวิชิ�เลัอืกิเสำร ่นกัิศึกึิษ�สำ�ม�รถเลัอืกิศึกึิษ�ได�จ�กิชดุวิชิ�หรอืร�ยวิชิ�ต�่งๆ  

ที่่�เปิดสำอนต�มโคัรงกิ�รสำัมฤที่ธิบััตร หรือในหลัักิสำูตรระดับัประกิ�ศึน่ยบััตร ปริญญ�ตร่ หรือเที่่ยบัเที่่�  

(ต�มประกิ�ศึฯ หลัักิเกิณฑิ์กิ�รลังที่ะเบั่ยนเร่ยนชุดวิิช�เลัือกิเสำร่ พั.ศึ. 2562) ยกเว้นชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�

ที่่�ม่ลัักิษณะดังต่อไปน่�

(1)  ชุดวิิช�ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พัของทีุ่กิสำ�ข�วิิช�

(2)  ชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ที่่�ม่เนื�อห�ซำ��ซ�อนกิับัชุดวิิช�บัังคัับัอื�นๆ ในหลัักิสำูตรที่่�เร่ยน

(3)  ชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ที่่�ม่กิ�รกิำ�หนดคัุณสำมบััติแลัะที่ักิษะพัื�นฐ�นไวิ�โดยเฉพั�ะ

(4)  ชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ที่่�สำภ�วิิช�กิ�รม่มติอนุมัติไม่ให�เป็นชุดวิิช�เลัือกิเสำร่

(5)  ชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ที่่�ม่เนื�อห�แลัะม่กิ�รที่ำ�กิิจกิรรมภ�คัปฏิิบััติ หรือต�มที่่�สำภ�วิิช�ช่พั หรือ

องคั์กิรวิิช�ช่พักิำ�หนด

 ชุดวิิช�ต่�งๆ ที่่�สำ�ข�วิิช�พัย�บั�ลัศึ�สำตร์ไม่อนุญาตให�เลัือกิเป็นชุดวิิช�เลัือกิเสำร่ต�มลัักิษณะ 

ดังกิลั่�วิข��งต�นม่ร�ยชื�อดังน่�

 1. ชุดวิิช�ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พัของทีุ่กิสำ�ข�วิิช�

 2. ชุดวิิช� 11006 ภ�ษ�จ่นเพัื�อกิ�รพั�ณิชย์

 3. ชุดวิิช� 11007 ภ�ษ�จ่นเพัื�อกิ�รที่่องเที่่�ยวิ

 4. ชุดวิิช� 11008 ภ�ษ�จ่นเพัื�ออุตสำ�หกิรรมกิ�รบัริกิ�ร

 5. ชุดวิิช� 11009 ภ�ษ�แลัะวิัฒนธรรมจ่น

 6. ชุดวิิช� 11312 ภ�ษ�อังกิฤษสำำ�หรับัง�นอ�ช่พัในประช�คัมอ�เซ่ยน

 7. ชุดวิิช� 14111 ที่ักิษะกิ�รเร่ยนรู�ภ�ษ�อังกิฤษด�วิยตนเอง

 8. ชุดวิิช� 14212 ไวิย�กิรณ์ภ�ษ�อังกิฤษเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร

 9. ชุดวิิช� 14213 กิ�รอ่�นภ�ษ�อังกิฤษ 1

10. ชุดวิิช� 14214 กิ�รเข่ยนภ�ษ�อังกิฤษ 1

11. ชุดวิิช� 14215 ภ�ษ�ศึ�สำตร์ภ�ษ�อังกิฤษเบัื�องต�น

12. ชุดวิิช� 14216 กิ�รสำื�อสำ�รระหวิ่�งวิัฒนธรรม

13. ชุดวิิช� 14317 กิ�รอ่�นภ�ษ�อังกิฤษ 2

14. ชุดวิิช� 14318 หลัักิกิ�รแปลั

15. ชุดวิิช� 14319 ที่ักิษะกิ�รแปลัภ�ษ�อังกิฤษ

16. ชุดวิิช� 14320 กิ�รออกิเสำ่ยงภ�ษ�อังกิฤษ

17. ชุดวิิช� 14421 กิ�รเข่ยนภ�ษ�อังกิฤษ 2

18. ชุดวิิช� 14422 กิ�รนำ�เสำนอง�นเป็นภ�ษ�อังกิฤษอย่�งม่ประสำิที่ธิผลั
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 19. ชุดวิิช� 16344 กิ�รพัูดแลัะกิ�รแสำดงสำำ�หรับัวิิที่ยุกิระจ�ยเสำ่ยง

 20. ชุดวิิช� 16360 กิ�รศึึกิษ�ชุมชนเพัื�อกิ�รวิิจัยแลัะพััฒน�

 21. ชุดวิิช� 16423 กิ�รผลัิตภ�พัยนตร์ขั�นสำูง

 22. ชุดวิิช� 16426 กิ�รสำร��งสำรรคั์ง�นโฆษณ�

 23. ชุดวิิช� 16440 กิ�รเข่ยนสำำ�หรับัสำื�อสำิ�งพัิมพั์/กิ�รเข่ยนเชิงวิ�รสำ�รศึ�สำตร์

 24. ชุดวิิช� 16441 กิ�รผลัิตสำื�อสำิ�งพัิมพั์/กิ�รผลัิตแลัะเผยแพัร่ง�นวิ�รสำ�รศึ�สำตร์

 25. ชุดวิิช� 16445 กิ�รจัดแลัะกิ�รผลัิตร�ยกิ�รวิิที่ยุกิระจ�ยเสำ่ยงเบัื�องต�น/

    กิ�รจัดร�ยกิ�รวิิที่ยุกิระจ�ยเสำ่ยงแลัะวิิที่ยุออนไลัน์

 26. ชุดวิิช� 16446 กิ�รผลัิตร�ยกิ�รวิิที่ยุกิระจ�ยเสำ่ยงขั�นสำูง/

    กิ�รผลัิตร�ยกิ�รวิิที่ยุกิระจ�ยเสำ่ยง

 27. ชุดวิิช� 16448 กิ�รผลัิตร�ยกิ�รโที่รที่ัศึน์เบัื�องต�น/

    กิ�รสำร��งสำรรคั์แลัะกิ�รผลัิตร�ยกิ�รโที่รที่ัศึน์เบัื�องต�น

 28. ชุดวิิช� 16449 กิ�รผลัิตร�ยกิ�รโที่รที่ัศึน์ขั�นสำูง/

    กิ�รสำร��งสำรรคั์แลัะกิ�รผลัิตร�ยกิ�รโที่รที่ัศึน์ขั�นสำูง

 29. ชุดวิิช� 16452 กิ�รผลัิตภ�พัยนตร์เบัื�องต�น

30. ชุดวิิช� 16455 กิ�รรณรงคั์แลัะผลัิตง�นโฆษณ�

31. ชุดวิิช� 16457 กิ�รเข่ยนเพัื�อกิ�รประช�สำัมพัันธ์

32. ชุดวิิช� 16458 กิ�รสำร��งสำรรคั์แลัะผลัิตง�นประช�สำัมพัันธ์

33. ชุดวิิช� 16463 กิ�รวิ�งแผน กิ�รออกิแบับั แลัะกิ�รผลัิตสำื�อชุมชน

34. ชุดวิิช� 20001 ระบับักิ�รเร่ยนกิ�รสำอน

35. ชุดวิิช� 20002 กิ�รพััฒน�พัฤติกิรรมเด็กิ

36. ชุดวิิช� 20101 พัื�นฐ�นกิ�รศึึกิษ�

37. ชุดวิิช� 20201 พััฒนศึึกิษ�

38. ชุดวิิช� 20202 วิิที่ย�กิ�รกิ�รสำอน

39. ชุดวิิช� 20203 กิ�รศึึกิษ�กิับัช่วิิตแลัะชุมชน

40. ชุดวิิช� 21201 พัฤติกิรรมวิัยเด็กิ

41. ชุดวิิช� 21211 วิิที่ย�ศึ�สำตร์สำุขภ�พัระดับัปฐมวิัยศึึกิษ�

42. ชุดวิิช� 21311 พัฤติกิรรมกิ�รสำอนปฐมวิัยศึึกิษ�

43. ชุดวิิช� 21312 สำื�อกิ�รสำอนระดับัปฐมวิัยศึึกิษ�

44. ชุดวิิช� 21313 วิรรณกิรรมแลัะลั่ลั�คัด่ระดับัปฐมวิัยศึึกิษ�

45. ชุดวิิช� 21321 พัฤติกิรรมกิ�รสำอนประถมศึึกิษ�

46. ชุดวิิช� 21322 สำื�อกิ�รสำอนระดับัประถมศึึกิษ�

47. ชุดวิิช� 21323 กิ�รสำอนกิลัุ่มที่ักิษะ 1: ภ�ษ�ไที่ย



หลักสูตรการศึกษา40

48. ชุดวิิช� 21324 กิ�รสำอนกิลัุ่มที่ักิษะ 2: คัณิตศึ�สำตร์

49. ชุดวิิช� 21325 กิ�รสำอนภ�ษ�อังกิฤษระดับัประถมศึึกิษ�

50. ชุดวิิช� 21401 วิรรณกิรรมประถมศึึกิษ�

51. ชุดวิิช� 21411 กิ�รสำร��งเสำริมประสำบักิ�รณ์ช่วิิตระดับัปฐมวิัยศึึกิษ�

52. ชุดวิิช� 21412 กิ�รสำร��งเสำริมลัักิษณะนิสำัยระดับัปฐมวิัยศึึกิษ�

53. ชุดวิิช� 21413 กิ�รจัดกิ�รศึูนย์แลัะโรงเร่ยนปฐมวิัยศึึกิษ�

54. ชุดวิิช� 21421 กิ�รสำอนกิลัุ่มสำร��งเสำริมประสำบักิ�รณ์ช่วิิต

55. ชุดวิิช� 21422 กิ�รสำอนกิลัุ่มสำร��งเสำริมลัักิษณะนิสำัย

56. ชุดวิิช� 21423 กิ�รสำอนกิลัุ่มกิ�รง�นแลัะพัื�นฐ�นอ�ช่พั

57. ชุดวิิช� 22151 คัวิ�มคัิดเชิงวิิเคัร�ะห์

58. ชุดวิิช� 22211 ภ�ษ�ไที่ย 1: กิ�รใช�ภ�ษ�สำำ�หรับัคัรู

59. ชุดวิิช� 22212 ภ�ษ�ไที่ย 2: กิ�รประพัันธ์สำำ�หรับัคัรู

60. ชุดวิิช� 22231 สำังคัมศึึกิษ� 1: ภูมิศึ�สำตร์สำำ�หรับัคัรู

61. ชุดวิิช� 22232 สำังคัมศึึกิษ� 2: ประวิัติศึ�สำตร์สำำ�หรับัคัรู

62. ชุดวิิช� 22241 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ 1: เคัม่ – ฟิสำิกิสำ์พัื�นฐ�น

63. ชุดวิิช� 22242 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ 2: วิิที่ย�ศึ�สำตร์กิ�ยภ�พัแลัะเที่คัโนโลัย่

64. ชุดวิิช� 22251 คัณิตศึ�สำตร์ 1: เซต ระบับัจำ�นวิน แลัะเรข�คัณิตวิิเคัร�ะห์

65. ชุดวิิช� 22252 คัณิตศึ�สำตร์ 2: แคัลัคัูลััสำเบัื�องต�น

66. ชุดวิิช� 22301 พัฤติกิรรมกิ�รสำอนมัธยมศึึกิษ�

67. ชุดวิิช� 22302 สำื�อกิ�รสำอนระดับัมัธยมศึึกิษ�

68. ชุดวิิช� 22303 กิ�รจัดระบับักิ�รสำอนกิ�รง�นแลัะอ�ช่พั

69. ชุดวิิช� 22305 พัฤติกิรรมวิัยรุ่น

70. ชุดวิิช� 22306 กิ�รจัดกิ�รเร่ยนกิ�รสำอนอ�ช่วิศึึกิษ�

71. ชุดวิิช� 22311 ภ�ษ�ไที่ย 3: ภ�ษ�ศึ�สำตร์สำำ�หรับัคัรู

72. ชุดวิิช� 22312 ภ�ษ�ไที่ย 4: วิรรณคัด่สำำ�หรับัคัรู

73. ชุดวิิช� 22331 สำังคัมศึึกิษ� 3: เศึรษฐศึ�สำตร์สำำ�หรับัคัรู 

74. ชุดวิิช� 22332 สำังคัมศึึกิษ� 4: สำังคัมวิิที่ย� – ม�นุษยวิิที่ย� สำำ�หรับัคัรู

75. ชุดวิิช� 22341 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ 3: แนวิคัิดวิิที่ย�ศึ�สำตร์แลัะคัณิตศึ�สำตร์

76. ชุดวิิช� 22342 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ 4: โลักิกิับัสำิ�งม่ช่วิิต

77. ชุดวิิช� 22351 คัณิตศึ�สำตร์ 3: เมตริกิซ์ พั่ชคัณิตน�มธรรม เวิกิเตอร์ 

    แลัะคัวิ�มน่�จะเป็น

78. ชุดวิิช� 22352 คัณิตศึ�สำตร์ 4: พััฒน�กิ�รของคัณิตศึ�สำตร์

79. ชุดวิิช� 22401 วิรรณกิรรมมัธยมศึึกิษ�
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80. ชุดวิิช� 22402 ประช�กิรแลัะประช�กิรศึึกิษ�

81. ชุดวิิช� 22403 วิิที่ย�กิ�รสำิ�งแวิดลั�อมสำำ�หรับัโรงเร่ยนแลัะชุมชน

82. ชุดวิิช� 22411 กิ�รสำอนภ�ษ�ไที่ย

83. ชุดวิิช� 22412 ภ�ษ�ไที่ย 5: กิ�รอ่�นสำำ�หรับัคัรู

84. ชุดวิิช� 22413 ภ�ษ�ไที่ย 6: กิ�รเข่ยนสำำ�หรับัคัรู

85. ชุดวิิช� 22414 ภ�ษ�ไที่ย 7: วิรรณคัด่วิิจ�รณ์สำำ�หรับัคัรู

86. ชุดวิิช� 22415 ภ�ษ�ไที่ย 8: คัติชนวิิที่ย�กิ�รสำำ�หรับัคัรู

87. ชุดวิิช� 22431 กิ�รสำอนสำังคัมศึึกิษ�

88. ชุดวิิช� 22432 สำังคัมศึึกิษ� 5: ประวิัติศึ�สำตร์ไที่ยสำำ�หรับัคัรู

89. ชุดวิิช� 22433 สำังคัมศึึกิษ� 6: รัฐศึ�สำตร์สำำ�หรับัคัรู

90. ชุดวิิช� 22434 จริยศึึกิษ�

91. ชุดวิิช� 22441 กิ�รสำอนวิิที่ย�ศึ�สำตร์

92. ชุดวิิช� 22448 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ช่วิภ�พักิ�ยภ�พั 1

93. ชุดวิิช� 22449 วิิที่ย�ศึ�สำตร์ช่วิภ�พักิ�ยภ�พั 2

94. ชุดวิิช� 22451 กิ�รสำอนคัณิตศึ�สำตร์

95. ชุดวิิช� 22452 แคัลัคัูลััสำขั�นสำูงแลัะสำมกิ�รดิฟเฟอเรนเซ่ยลั

96. ชุดวิิช� 22455 ตรรกิศึ�สำตร์ เซต แลัะที่ฤษฎ่จำ�นวิน

97. ชุดวิิช� 23304 โรงเร่ยนกิับัชุมชน

98. ชุดวิิช� 24402 กิ�รพััฒน�แบับัที่ดสำอบัผลัสำัมฤที่ธิ์ที่�งกิ�รเร่ยน

99. ชุดวิิช� 24403 กิ�รวิัดแลัะประเมินผลักิลัุ่มวิิช�เตร่ยมประสำบักิ�รณ์

100. ชุดวิิช� 24404 กิ�รวิัดแลัะประเมินผลักิลัุ่มวิิช�ที่ักิษะแลัะสำร��งเสำริมประสำบักิ�รณ์

101. ชุดวิิช� 24405 กิ�รวิัดแลัะประเมินผลักิลัุ่มวิิช�เฉพั�ะ

102. ชุดวิิช� 24418 เที่คันิคักิ�รเข่ยนข�อสำอบั

103. ชุดวิิช� 24420 กิ�รโปรแกิรมคัอมพัิวิเตอร์เพัื�อกิ�รวิัดแลัะประเมินผลักิ�รศึึกิษ�

104. ชุดวิิช� 27104 วิิที่ยุกิระจ�ยเสำ่ยงแลัะวิิที่ยุโที่รที่ัศึน์เพัื�อกิ�รศึึกิษ�

105. ชุดวิิช� 31306 ที่ฤษฎ่แลัะปฏิิบััติกิ�รจัดกิ�รโคัรงกิ�รเพัื�อง�นกิ่อสำร��ง

106. ชุดวิิช� 31307 ที่ฤษฎ่แลัะปฏิิบััติกิ�รวิ�งแผนง�นกิ่อสำร��ง

107. ชุดวิิช� 31308 ที่ฤษฎแ่ลัะปฏิบิัตักิิ�รสำำ�รวิจปรมิ�ณแลัะกิ�รประม�ณร�คั�ง�นกิอ่สำร��ง

108. ชุดวิิช� 31309 ที่ฤษฎ่แลัะปฏิิบััติกิ�รจัดกิ�รง�นสำน�มในง�นกิ่อสำร��ง

109. ชุดวิิช� 31412 ที่ฤษฎ่แลัะปฏิิบััติกิ�รคัวิบัคัุมแลัะกิ�รตรวิจง�นกิ่อสำร��ง

110. ชุดวิิช� 31413 ที่ฤษฎ่แลัะปฏิิบััติกิ�รจัดกิ�รเคัรื�องจักิรกิลัง�นกิ่อสำร��ง

111. ชุดวิิช� 32477 กิ�รจัดกิ�รธุรกิิจนำ�เที่่�ยวิแลัะมัคัคัุเที่ศึกิ์ 

    แลัะกิ�รจัดกิ�รธุรกิิจตัวิแที่นที่่องเที่่�ยวิ
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112. ชุดวิิช� 32480 กิ�รจัดกิ�รห�องพัักิแลัะกิ�รจัดกิ�รอ�ห�รแลัะเคัรื�องดื�ม

113. ชุดวิิช� 32485 คัวิ�มรู�เฉพั�ะอ�ชพ่ัมคััคัเุที่ศึกิแ์ลัะกิ�รบัรกิิ�รในอตุสำ�หกิรรมที่อ่งเที่่�ยวิ

114. ชุดวิิช� 33204 กิฎหม�ยมห�ชนสำำ�หรับักิ�รบัริห�รกิ�รปกิคัรองที่�องที่่�

115. ชุดวิิช� 33206 สำหกิรณ์ วิิสำ�หกิิจชุมชน แลัะกิ�รจัดกิ�รกิ�รตลั�ด

116. ชุดวิิช� 33209 สำัมมน�กิฎหม�ยสำำ�หรับันักิปกิคัรองที่�องที่่�

117. ชุดวิิช� 33210 สำัมมน�กิ�รบัริห�รกิ�รปกิคัรองที่�องที่่�

118. ชุดวิิช� 33305 กิฎหม�ยแพั่ง พั�ณิชย์ แลัะที่่�ดินสำำ�หรับันักิปกิคัรองที่�องที่่�

119. ชุดวิิช� 33307 กิฎหม�ยเกิ่�ยวิกิับักิ�รปฏิิบััติง�นสำำ�หรับันักิปกิคัรองที่�องที่่�

120. ชุดวิิช� 33312 หลัักิปรัชญ�เศึรษฐกิิจพัอเพั่ยง แลัะกิ�รจัดกิ�รกิ�รเกิษตร 

    ที่รัพัย�กิรธรรมช�ติ สำิ�งแวิดลั�อม

121. ชุดวิิช� 33452 กิฎหม�ยอ�ญ�สำำ�หรับันักิปกิคัรองที่�องที่่�

122. ชุดวิิช� 33453 กิ�รจัดกิ�รองคั์กิ�รแลัะที่รัพัย�กิรมนุษย์สำำ�หรับันักิปกิคัรองที่�องที่่�

123. ชุดวิิช� 33454 นโยบั�ยสำ�ธ�รณะ ยุที่ธศึ�สำตร์แลัะกิ�รวิ�งแผน

    กิ�รบัริห�รกิ�รปกิคัรองที่�องที่่�

124. ชุดวิิช� 50301 กิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัเบัื�องต�น

125. ชุดวิิช� 51102 กิ�รสำ่งเสำริมสำุขภ�พัจิตแลัะกิ�รพัย�บั�ลัจิตเวิช

126. ชุดวิิช� 51103 พัย�ธิสำร่รวิิที่ย�แลัะเภสำัชวิิที่ย�คัลัินิกิสำำ�หรับัพัย�บั�ลั

127. ชุดวิิช� 51105 กิ�รพัย�บั�ลัชุมชนแลัะกิ�รรักิษ�พัย�บั�ลัเบัื�องต�น

128. ชุดวิิช� 51207 กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิแลัะวิัยรุ่น

129. ชุดวิิช� 51208 กิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่แลัะผู�สำูงอ�ยุ

130. ชุดวิิช� 51309 กิ�รพัย�บั�ลัคัรอบัคัรัวิแลัะกิ�รผดุงคัรรภ์

131. ชุดวิิช� 52310 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติง�นสำ�ธ�รณสำุขในชุมชน

132. ชุดวิิช� 52311 กิ�รปฐมพัย�บั�ลัแลัะกิ�รบัำ�บััดโรคัเบัื�องต�น

133. ชุดวิิช� 52405 กิ�รฝ่ึกิง�นกิ�รบัำ�บััดโรคัเบัื�องต�น แลัะสำ�ธ�รณสำุขในชุมชน

134. ชุดวิิช� 54113 สำุขศึ�สำตร์อุตสำ�หกิรรม: กิ�รประเมิน

135. ชุดวิิช� 54118 ปฏิิบััติกิ�รวิิที่ย�ศึ�สำตร์

136. ชุดวิิช� 54121 ปฏิิบััติกิ�รวิิที่ย�ศึ�สำตร์พัื�นฐ�น

137. ชุดวิิช� 54125 กิ�รตรวิจวิัดแลัะประเมินที่�งสำุขศึ�สำตร์อุตสำ�หกิรรม

138. ชุดวิิช� 54132 เที่คัโนโลัย่วิิศึวิกิรรมคัวิ�มปลัอดภัย

139. ชุดวิิช� 55203 จลุัชว่ิวิทิี่ย� ปรสำติวิทิี่ย�แลัะพัย�ธสิำรร่วิทิี่ย�สำำ�หรบัักิ�รแพัที่ยแ์ผนไที่ย

140. ชุดวิิช� 55204 เคัม่เภสำัชวิัตถุ เภสำัชวิิที่ย�แลัะพัิษวิิที่ย�สำำ�หรับักิ�รแพัที่ย์แผนไที่ย

141. ชุดวิิช� 55307/55324 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติเภสำัชพัฤกิษศึ�สำตร์แลัะเภสำัชกิรรมแผนไที่ย 

142. ชุดวิิช� 55310/55325 นวิดแผนไที่ย 1
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143. ชุดวิิช� 55311 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติเวิชกิรรมแลัะนวิดแผนไที่ย

144. ชุดวิิช� 55313/55327 ผดุงคัรรภ์แผนไที่ย

145. ชุดวิิช� 55314/55328 เภสำัชกิรรมแผนไที่ย 1

146. ชุดวิิช� 55315/55329 นวิดแผนไที่ย 2

147. ชุดวิิช� 55316/55330 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััตินวิดแผนไที่ย

148. ชุดวิิช� 55317/55331 เวิชกิรรมแผนไที่ย 1

149. ชุดวิิช� 55318/55332 เวิชกิรรมแผนไที่ย 2

150. ชุดวิิช� 55319/55333 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติเวิชกิรรมแผนไที่ย

151. ชุดวิิช� 55320/55322 ร่�งกิ�ยมนุษย์

152. ชุดวิิช� 55321/55334 เภสำัชกิรรมแผนไที่ย 2

153. ชุดวิิช� 71114 กิ�รจัดกิ�รแลัะเที่คันิคักิ�รบัริกิ�รในโรงแรม

154. ชุดวิิช� 71205 เคัม่แลัะจุลัช่วิวิิที่ย�ที่�งอ�ห�ร

155. ชุดวิิช� 71207 หลัักิกิ�รแลัะกิ�รประยุกิต์วิิธ่ประเมินที่�งโภชน�กิ�ร

156. ชุดวิิช� 71215 กิ�รจัดกิ�รแลัะเที่คันิคักิ�รบัริกิ�รในภัตต�คั�ร

157. ชุดวิิช� 71304 ช่วิเคัม่แลัะจุลัช่วิวิิที่ย�ของอ�ห�ร

158. ชุดวิิช� 71332 เคัม่แลัะจุลัช่วิวิิที่ย�ของอ�ห�ร

159. ชุดวิิช� 72399 กิ�รฝ่ึกิง�นด��นพััฒน�กิ�รมนุษย์แลัะคัรอบัคัรัวิ 

160. ชุดวิิช� 91458 กิ�รจัดกิ�รสำิ�งแวิดลั�อมป่�ไม�

161. ชุดวิิช� 93446 กิ�รจัดกิ�รกิ�รผลัิตสำุกิรแลัะสำัตวิ์ปีกิ

162. ชุดวิิช� 93447 กิ�รจัดกิ�รกิ�รผลัิตสำัตวิ์เคั่�ยวิเอื�อง

163. ชุดวิิช� 93455 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รจัดกิ�รกิ�รผลัิตพัืช

164. ชุดวิิช� 93460 กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รจัดกิ�รกิ�รผลัิตสำัตวิ์

165. ชุดวิิช� 96401 ระบับัสำำ�นักิง�นอัตโนมัติ

166. ชุดวิิช� 96408 กิ�รจัดกิ�รระบับัฐ�นข�อมูลั

167. ชุดวิิช� 96411 ระบับัสำ�รสำนเที่ศึแลัะกิ�รจัดกิ�รคัวิ�มรู�

168. ชุดวิิช� 96413 กิ�รออกิแบับัแลัะพััฒน�เวิ็บั

169. ชุดวิิช� 96414 กิ�รโปรแกิรมคัอมพัิวิเตอร์

170. ชุดวิิช� 97216 เที่คัโนโลัย่กิระบัวินกิ�รพัิมพั์

171. ชุดวิิช� 97315 เคัรื�องมือ เคัรื�องจักิร วิัสำดุ แลัะกิ�รบัำ�รุงรักิษ�ในอุตสำ�หกิรรม/

    เคัรื�องมือแลัะเคัรื�องจักิรกิลักิ�รผลัิต

172. ชุดวิิช� 97316 เที่คัโนโลัย่ในกิ�รออกิแบับัผลัิตภัณฑิ์แลัะกิระบัวินกิ�รผลัิต

    ในอุตสำ�หกิรรม

173. ชุดวิิช� 97318 กิ�รออกิแบับัที่�งกิ�รพัิมพั์แลัะบัรรจุภัณฑิ์
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174. ชุดวิิช� 97320 นวิัตกิรรม กิ�รออกิแบับั เที่คัโนโลัย่ผลัิตภัณฑิ์แลัะบัรรจุภัณฑิ์

175. ชุดวิิช� 97403 เที่คัโนโลัย่กิ่อนพัิมพั์

176. ชุดวิิช� 97404 กิระบัวินกิ�รพัิมพั์พัื�นนูนแลัะพัื�นร�บั

177. ชุดวิิช� 97405 กิระบัวินกิ�รพัิมพั์พัื�นลัึกิ กิ�รพัิมพั์พัื�นฉลัุลั�ยผ��แลัะกิ�รพัิมพั์ไร�แรงกิด

178. ชุดวิิช� 97406 เที่คันิคัหลัังพัิมพั์

179. ชุดวิิช� 97425 กิ�รวิิจัยแลัะกิ�รสำัมมน�ที่�งเที่คัโนโลัย่กิ�รผลัิตอุตสำ�หกิรรม

180. ชุดวิิช� 97427 กิ�รแปรรูปอ�ห�รแลัะเกิษตรแปรรูป

181. ชุดวิิช� 97431 เที่คัโนโลัย่กิ�รแปรรูปบัรรจุภัณฑิ์

182. ชุดวิิช� 97434 เที่คัโนโลัย่หลัังพัิมพั์

183. ชุดวิิช� 99311 ระบับัสำำ�นักิง�นอัตโนมัติแลัะพั�ณิชย์อิเลั็กิที่รอนิกิสำ์

184. ชุดวิิช� 99412 หลัักิกิ�รแลัะกิ�รบัริห�รเคัรือข่�ย

185. ชุดวิิช� 99413 กิ�รโปรแกิรมคัอมพัิวิเตอร์ขั�นสำูง

186. ชุดวิิช� 99420 กิ�รโปรแกิรมเวิ็บั

187. ชุดวิิช� 99421 กิ�รโปรแกิรมเชิงวิัตถุ

188. ชุดวิิช� 99422 กิ�รโปรแกิรมประยุกิต์บันอุปกิรณ์เคัลัื�อนที่่�

อนึ่ง สำำ�หรับัเกิณฑิ์กิ�รลังที่ะเบั่ยนเร่ยนชุดวิิช�เกิินโคัรงสำร��งหลัักิสำูตร นักิศึึกิษ�สำ�ม�รถ

ลังที่ะเบั่ยนเร่ยนชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ต่�งๆ ที่่�เปิดสำอนในมห�วิิที่ย�ลััยได� ยกเว้นชุดวิิช�ที่่�ม่ลัักิษณะ 

อย่�งหนึ�งอย่�งใดดังต่อไปน่�

1. ชุดวิิช�ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พัของทีุ่กิสำ�ข�วิิช�

2. ชุดวิิช�หรือร�ยวิิช�ที่่�ม่เนื�อห�แลัะภ�คัปฏิิบััติในกิ�รอบัรมเข�ม หรือกิ�รประชุมเชิงปฏิิบััติกิ�ร 

ไวิ�เฉพั�ะสำำ�หรับัหลัักิสำูตรนั�นๆ

3. ชุดวิิช�ที่่�ม่เนื�อห�ซำ��ซ�อนกิับัชุดวิิช�บัังคัับัอื�นๆ ในหลัักิสำูตรที่่�เร่ยน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เร่ยงต�มตัวิอักิษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหสัชดุวชิา

กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัที่่�เลัือกิสำรร Elective Nursing Practicum 51313

กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่ Adult Nursing Practicum 51111

กิ�รพัย�บั�ลัจิตเวิช สำุขภ�พัจิต แลัะ 
กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั

Psychiatric and Mental Health Nursing  
and Practicum

51211

กิ�รพัย�บั�ลัเด็กิ วิัยรุ่น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติ 
กิ�รพัย�บั�ลั

Child and Adolescent Nursing and  
Practicum

51209

กิ�รพัย�บั�ลัผู�สำูงอ�ยุ แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััต ิ
กิ�รพัย�บั�ลั  

Geriatric Nursing and Practicum 51312

กิ�รพัย�บั�ลัผู�ใหญ่ Adult Nursing 51110

กิ�รพัย�บั�ลัพัื�นฐ�น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััต ิ
กิ�รพัย�บั�ลั

Fundamental Nursing and Practicum 51109

กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ กิ�รผดุงคัรรภ์  
แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 1

Maternal-Newborn Nursing, Midwifery  
and Practicum I

51210

กิ�รพัย�บั�ลัม�รด� ที่�รกิ กิ�รผดุงคัรรภ์ แลัะ 
กิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั 2

Maternal-Newborn Nursing, Midwifery  
and Practicum II

51212

กิ�รพัย�บั�ลัอน�มัยชุมชน กิ�รรักิษ�โรคั 
เบัื�องต�น แลัะกิ�รฝ่ึกิปฏิิบััติกิ�รพัย�บั�ลั

Community Health Nursing, Primary 
Medical Care and Practicum

51311

ช่วิเคัม่ โภชนศึ�สำตร์ แลัะโภชนบัำ�บััด 
สำำ�หรับัพัย�บั�ลั

Biochemistry, Nutrition and Diet Therapy 
for Nurses

51107

ที่ักิษะช่วิิต Life skills 10103

ไที่ยศึึกิษ� Thai Studies 10151

ประสำบักิ�รณ์วิิช�ช่พักิ�รพัย�บั�ลั Professional Experience in Nursing 51314

พัย�ธิสำร่รวิิที่ย� แลัะเภสำัชวิิที่ย�คัลัินิกิ 
สำำ�หรับัพัย�บั�ลั

Pathophysiology and Clinical  
Pharmacology for Nurses

51106

ภ�ษ�ไที่ยเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร Thai for Communication 10161

ภ�ษ�อังกิฤษเพัื�อกิ�รสำื�อสำ�ร English for Communication 10111

มโนมติ ที่ฤษฎ่กิ�รพัย�บั�ลั แลัะ 
กิระบัวินกิ�รพัย�บั�ลั

Concepts, Nursing Theory and  
Nursing Process

51108
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหสัชดุวชิา

วิิที่ย�ศึ�สำตร์ เที่คัโนโลัย่แลัะสำิ�งแวิดลั�อม 
เพัื�อช่วิิต

Science, Technology and Environment 
for Life

10141

สำถิติ กิ�รวิิจัย แลัะสำ�รสำนเที่ศึ 
ที่�งกิ�รพัย�บั�ลั

Statistic, Research and Nursing  
Informatics

51310
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