หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะ

คณะพยาบาลศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัส ประเภท และชื่อหลักสูตร
รหัส : 25490211107196
ประเภท :
 วิชาการ
 ปฏิบัติการ
 วิชาชีพ
ภาษาไทย:

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ:

Bachelor of Nursing Science Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

(ชื่อเต็ม) :

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

(ชื่อย่อ) :

พย.บ.

(ชื่อเต็ม) :

Bachelor of Nursing Science

(ชื่อย่อ) :

B.N.S.

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
141 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
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5.1 รูปแบบ หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6.2 คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 มีนาคม 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 28 มีนาคม 2559
6.4 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 29 เมษายน 2559
6.5 สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการทางสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ
และระดับตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน
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สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิ บั ติ ก ารในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ ค ณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ฝึกปฏิบั ติการพยาบาลในสถานการณ์ จริงทั้ งสถานบริการทางสุ ขภาพของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับ บริการ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ หมู่บ้าน/ ชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูน ย์สุ ขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
ระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในเขต
จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น
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10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
10.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน
10.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สอนโดยสานักศึกษาทั่วไป ได้แก่
1. กลุ่มภาษา
1.1 ภาษาอังกฤษ
1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ
5. กลุ่มสหศาสตร์
6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม
10.1.2 หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
1) สอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายวิชา ได้แก่
0202 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic Organic Chemistry for Health Science
0203 101 ชีววิทยาทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
General Biology for Health Science
0203 401 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biostatistics for Health Science
2) สอนโดยคณะแพทยศาสตร์ จานวน 6 รายวิชา ได้แก่
1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Anatomy for Health Science
1502 105 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science
1502 204 จุลชีววิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Microbiology for Health Science
1502 205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Parasitology for Health Science
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1502 305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Pathophysiology for Health Science
1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Science
3) สอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ จานวน 1 รายวิชา ได้แก่
0702 251 เภสัชวิทยา
Pharmacology

11. การดาเนินการหลักสูตร
11.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
11.1.1 วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
11.1.2 วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์
เวรเช้า เวลา 07.30 – 16.30 น.
เวรบ่าย เวลา 15.30 – 24.30 น.
เวรดึก เวลา 23.30 – 08.30 น.
หมายเหตุ จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง
11.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัยธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
11.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมี
ความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
11.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่สถาบันการศึกษากาหนดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 (รายละเอียดในเอกสารแนบ ค)
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5.4 ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายเป็นเงิน 57,500 บาท ต่อคน/ปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายรายจ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 144,300 บาท ต่อคน/ต่อปี
12. ระบบการจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
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หลักสูตร
หลักสูตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา

มาตรฐานคุณวุฒิ

หลักสูตรที่เสนอ

ระดับปริญญาตรี

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต

105

2.1 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต

28

2.2 รายวิชาวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

77

2.2.1 ภาคทฤษฎี

ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

(51)

2.2.2 ภาคปฏิบัติ

ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต

(26)

ไม่น้อยกว่า
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3. วิชาเลือกเสรี
รวม

6 หน่วยกิต

140-150 หน่วยกิต

141

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จานวน 30

หน่วยกิต

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ ข)
หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จานวน 28

0202 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยกิต
2(2-0-4)

Basic Organic Chemistry for Health Science
0203 101 ชีววิทยาทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(2-3-4)

General Biology for Health Science
0203 401 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biostatistics for Health Science

1(1-0-2)
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0404 101 จิตวิทยาพัฒนาการ

1(1-0-2)

Development Psychology
0401 105 โภชนาการและโภชนบาบัดสาหรับพยาบาล

1(1-0-2)

Nutrition and Diet Therapy for Nurse
0702 251 เภสัชวิทยา
Pharmacology
1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Anatomy for Health Science
1502 105 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science

3(3-0-6)

1502 204 จุลชีววิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Microbiology for Health Science
1502 205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Parasitology for Health Science

2(1-3-3)

1502 305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Pathophysiology for Health Science

3(3-0-6)

1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Science

3(2-3-4)

4(3-3-6)
3(3-0-6)

2(1-3-3)

รายวิชาวิชาชีพ 77 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1 ภาคทฤษฎี

51 หน่วยกิต

2 ภาคปฏิบัติ

26 หน่วยกิต

1 ภาคทฤษฎี
0401 101
0401 102
0401 103

จานวน

51 หน่วยกิต

การสื่อสารทางการพยาบาล
Communication in Nursing
มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories
พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
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0401 104
0401 206
0401 207
0401 208

0401 210

0401 311
0401 312
0401 413
0401 414

0401 415
0402 201
0402 303
0402 304
0403 201
0403 202

Health Behavior and health promotion
ความต้องการของมนุษย์ และการพยาบาล
Human needs and Nursing
กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
Nursing Process and Health Assessment
สารสนเทศทางการพยาบาล
Nursing Informatics
การพยาบาลรากฐาน
Fundamental Nursing
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
Law and Code of Ethics in Nursing
Profession
หลักการวิจัยทางการพยาบาล
Principles of Nursing Research
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation Development
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
Seminar Trends and Issues in Nursing
Profession
การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing 2
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Nursing Care of Older Adults
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
Pediatric and Adolescent Nursing 1
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

1(1-0-2)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-2-2)

2(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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0403 303
0403 306
0404 202
0404 203

Pediatric and Adolescent Nursing 2
การพยาบาลมารดาและทารก
Maternity and Newborn Nursing
การผดุงครรภ์
Midwifery
หลักการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
Principles of Health Counseling
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1
Mental Health and Psychiatric Nursing 1

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

204บัติ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
2.0404
ภาคปฏิ
จานวน 226 หน่วยกิ3(3-0-6)
ต
Mental
Health
and
Psychiatric
Nursing
2
0401 209 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
2(0-8-0)
0404 306 Fundamental
การพยาบาลชุNursing
มชน 1 Practice
3(3-0-6)
Nursing
0401 416 ปฏิCommunity
บัติการพยาบาลวิ
ชาชีพ1
2(0-8-0)
0404 407 Professional
การพยาบาลชุNursing
มชน 2 Practice
3(3-0-6)
Nursing
0402 302 ปฏิCommunity
บัติการพยาบาลผู
้ใหญ่12
2(0-8-0)
0404 409 Adult
การรัNursing
กษาโรคขั้นPractice
พื้นฐาน 1
1(1-0-2)
Medical Care
0402 305 ปฏิBasic
บัติการพยาบาลผู
้ใหญ่ 2
3(0-12-0)
Adult Nursing Practice 2
0402 306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
1(0-4-0)
Nursing Care of Older Adults Practice
0403 304 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2(0-8-0)
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1
0403 305 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2(0-8-0)
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2
0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(0-12-0)
Maternity and Newborn Nursing
and Midwifery Practice 1
0403 408 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(0-12-0)
Maternity and Newborn Nursing
and Midwifery Practice 2
0404 305 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
2(0-8-0)

11
Mental Health and Psychiatric Nursing Practice
0404 408
0404 410
วิชาเลือก
เสรี

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Practice
ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
Basic Medical Care Practice
จานวน

6

3(0-12-0)
1(0-4-0)

หน่วยกิต

ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
0202 121

ชื่อวิชา
เคมีอินทรีย์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)

Basic Organic Chemistry for Health Science
0203 101

ชีววิทยาทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(2-3-4)

General Biology for Health Science
1502 006

กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4(3-3-6)

0401 101

Human Anatomy for Health Science
การสื่อสารทางการพยาบาล

1(1-0-2)

Communication in Nursing
00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

12
00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

2(2-0-4)

20(18-6-36)

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
1502 105

ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

00xx xxx

ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science
พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Pathophysiology for Health Science
สรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Physiology for Health Science
จิตวิทยาพัฒนาการ
Development Psychology
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาเลือกเสรี

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาเลือกเสรี

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาเลือกเสรี

2(2-0-4)

1502 305
1502 505
0404 101

รวม

3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

22(21-3-42)
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต

13
0401 102
0401 103
0401 104
0401 105
00xx xxx

มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Concepts and Theories
พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
Health Behavior and Health promotion
ความต้องการของมนุษย์ และการพยาบาล
Human needs and Nursing
โภชนาการและโภชนบาบัดสาหรับพยาบาล
Nutrition and Diet Therapy for Nurse
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

7(7-0-14)
ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
1502 205
1502 204
0203 401
0702 251
0401 206

ชื่อวิชา
ปรสิตวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human Parasitology for Health Science
จุลชีววิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Microbiology for Health Science
ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biostatistics for Health Science
เภสัชวิทยา
Pharmacology
กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ

จานวนหน่วยกิต
2(1-3-3)
2(1-3-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

Nursing Process and Health Assessment
0401 207

สารสนเทศทางการพยาบาล

1(1-0-2)

Nursing Informatics
0401 208

การพยาบาลรากฐาน

3(2-2-5)

00xx xxx

Fundamental Nursing
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

รวม

17(13-10-30)

14

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา
0401 209

ชื่อวิชา

0404 202

ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
Fundamental Nursing Practice
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
Law and Code of Ethics in Nursing Profession
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing 1
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
Pediatric and Adolescent Nursing 1
หลักการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

0404 203

Principle of Health Counseling
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1

0401 210
0402 201
0403 201

Mental Health and Psychiatric Nursing 1

จานวนหน่วยกิต
2(0-8-0)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

15
00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

00xx xxx

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

2(2-0-4)

รวม

19(17-8-34)

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
0403 202
0404 204
00xx xxx

ชื่อวิชา
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
Pediatric and Adolescent Nursing 2
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2
Mental Health and Psychiatric Nursing 2
วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก

รวม

จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

7(7-0-14)

16
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
0402 302
0402 303
0402 304
0403 303
0403 304
0404 305

ชื่อวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing Practice 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing 2
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Nursing Care of Older Adults
การพยาบาลมารดาและทารก
Maternity and Newborn Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์

จานวนหน่วยกิต
2(0-8-0)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(0-8-0)
2(0-8-0)

Mental Health and Psychiatric Nursing Practice
0401 311

หลักการวิจัยทางการพยาบาล
Principles of Nursing Research

รวม

2(2-0-4)

16(10-24-20)

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย
รหัส

ชื่อวิชา

จานวนหน่วยกิต

วิชา
0402 305
0403 305
0403 306

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing Practice 2
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2
การผดุงครรภ์
Midwifery

3(0-12-0)
2(0-8-0)
3(3-0-6)

17
0403 307

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 1
Maternity and Newborn Nursing and Midwifery
Practice 1

รวม

3(0-12-0)

11(3-32-6)
ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาพิเศษ
รหัสวิชา
0401 312
0402 306
0404 306

ชื่อวิชา
การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
Nursing Innovation Development
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Nursing Care of Older Adults Practice
การพยาบาลชุมชน 1
Community Nursing 1

รวม

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-2)
1(0-4-0)
3(3-0-6)

5(3-7-8)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
รหัสวิชา
0401 413
0401 414
0404 407
0404 408
0404 409

ชื่อวิชา
การศึกษาอิสระ
Independent Study
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
Seminar Trends and Issues in Nursing Profession
การพยาบาลชุมชน 2
Community Nursing 2
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
Community Nursing Practice
การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
Basic Medical Care

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-2)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
3(0-12-0)
1(1-0-2)

18
0403 408

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 2
Maternity and Newborn Nursing and Midwifery
Practice 2

รวม

3(0-12-0)

12(4-29-12)

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

0404 410

ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
Basic Medical Care Practice
การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
Professional Nursing Practice

0401 415
0401 416

รวม

จานวนหน่วยกิต
1(0-4-0)
2(1-4-4)
2(0-8-0)

5(1-16-4)

คาอธิบายรายวิชา
หมวดพื้นฐานวิชาชีพ
0202 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(2-0-4)
Basic Organic Chemistry for Health Sciences
โครงสร้างปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆ เช่น อัลเคน อัลคีน อัลคาย
ไดอีน เบนซีน อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ เอฟอกไซด์ อัลดีไฮด์ และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก
และอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก อะมีน

19
Structures of chemical reaction and stereochemistry of organic compounds
(alkanes, alkenes, alkynes, dienes, benzene, alkyl halides, alcohols and phenols, ethers,
epoxided, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids and its derivatives
0203 101 ชีววิทยาทั่วไปสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-3-4)
General Biology for Health Sciences
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบ่งเซลล์และปฏิกิริยาเคมี
ในเซลล์ การควบคุมของเหลวในเซลล์ การควบคุมโดยฮอร์โมนและระบบประสาท หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพั น ธุกรรมและสายพั น ธุกรรม การสื บพัน ธุ์และการเจริญ ของสิ่ งมีชีวิต ความรู้ เบื้ องต้น
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Structures and functions of prokaryotic and eukaryotic cells, cell division,
chemical reactions, osmoregulation, hormaral control and nervous system, genetic
inheritance, reproduction and development of living thing, basic concept of ecology and
environmental science

0203 401 ชีวสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1(1-0-2)
Biostatistics for Health Sciences
หลักสถิติเบื้องต้นที่ใช้งานทางด้านสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การคานวณอัตราและ
อัตราส่วนสถิติชีพ การปรับมาตรฐานอัตราส่วน การประมาณค่าประชากร การสร้างและประยุกต์ตาราง
ชีพ การสารวจข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและการรายงานผล
Principles of biostatistics for public health, data collection, data presentation,
analysis of data using measurement of central tendency, measure of dispersion,
computing of rate and proportion of vital statistics, standard adjustment for proportion
of estimation, construction and application of life table, and survey and report of public
health data
0404 101 จิตวิทยาพัฒนาการ
1(1-0-2)
Development Psychology
แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม และการประยุกต์

20
Concepts and theories of psychological development over the course of the
human lifespan; physical, psychological, emotional, sociological, behavioral, intellectual,
moral ethical development and applications
0401 105 โภชนาการและโภชนบาบัดสาหรับพยาบาล
1(1-0-2)
Nutrition and Diet Therapy for Nurse
ความสาคัญของโภชนาการและโภชนบาบัด ความต้องการพลังงานและสารอาหารของบุคคล
ในภาวะปกติและเจ็บป่วย การประเมินภาวะโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน หลักโภชนบาบัด การจัด
อาหารบาบัดโรค โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
Significances of nutrition and diet therapy, energy and nutrients requirement
of both normal persons and patients, nutritional status assessment, food exchange,
principle of diet therapy, diet therapy considering cultural diversity and local wisdom
0702 251 เภสัชวิทยา
3(3-0-6)
Pharmacology
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ อาการไม่พึงประสงค์ อันตร
กิริยาระหว่างยา ข้อบ่งใช้ทางคลินิก ข้อห้ามในการใช้ยา และการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือด ยาเคมีบาบัดที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อ
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร ยาที่ใช้ในระบบต่อมไร้ท่อ
ยาต้านมะเร็ง ยากดภูมิคุ้มกัน ยาที่ใช้เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ และยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
Basic knowledge of drugs: pharmacokinetics pharmacodynamics adverse drug
reactions, drug-drug interactions indications contraindications and nursing interventions
of drug acting on autonomic nervous system cardiovascular system chemotherapy of
infections central nervous system gastrointestinal system endocrine system, cancer
chemotherapy immunosuppressants, drugs used in muscle and skeleton system and
respiratory system
1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4(3-3-6)
Human Anatomy for Health Science
โครงสร้างและหน้าที่ของ ระบบโครงร่าง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ
โดยสัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิก
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Structure and function of skeletal, muscular, nervous, circulator,
respiratory, digestive, urinary, reproductive and endocrine systems related to clinical
features
1502 105 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Biochemistry for Health Science
โครงสร้าง หน้าที่ คุณสมบัติ และเมแทบอลิสมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน และ
กรดนิวคลีอิค เอนไซม์ วิตามิน ฮอร์โมน ความสัมพันธ์ระหว่างเมแทบอลิสมของเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ
ในร่างกาย ระบบการควบคุมเมแทบอลิสม และการแสดงออกของยีน
Structures, functions, properties and metabolism of carbohydrates, lipids,
proteins, and nucleic acids; enzymes; vitamins; hormones; interrelationship of tissue
metabolism, control of the metabolic processes and gene expression
1502 204 จุลชีววิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-3-3)
Microbiology for Health Science
ลักษณะและคุณสมบัติของจุลชีพที่มีความสาคัญทางการแพทย์ กลไกการก่อโรคและวิธีการ
ที่จุลชีพหลบหลีกการทาลายจากภูมิต้านทานของร่างกาย ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ การควบคุมและป้องกัน
การแพร่กระจายของจุลชีพ รวมถึงความสาคัญของยาต้านจุลชีพ
Characteristics and properties of medically important microorganisms, the
mechanisms of pathogenesis in human and the adaptation of microorganisms to escape
host defense, immunity to infection, microbial control and prevention including
importance of antimicrobial drugs

1502 205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2(1-3-3)
Human Parasitology for Health Science
ศึกษาเกี่ยวกับปรสิตวิทยา กระบวนการเมตาบอลิซึม วิวัฒนาการ ระบาดวิทยา การสืบพันธุ์
และวงจรชีวิตของปรสิตต่าง ๆ ที่ทาให้เกิดโรคในคน ความสัมพันธ์ระหว่างปรสิตกับผู้ถูกอาศัย หลักการ
รักษา วิธีการป้องกันและควบคุม การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ
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Study of parasitology, metabolism, evolution, epidemiology, reproduction
and life cycle of common parasites, host-parasites relationships, principle of treatment
prevention and control, laboratory diagnosis
1502 305 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Human Pathophysiology for Health Science
สาเหตุ กลไกพยาธิสรีรวิทยา และการดาเนินของโรคที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะในแต่ละระบบของร่างกายมนุษย์ โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกต อาการ อาการแสดง
รอยโรค ผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค
Causes, mechanisms, pathophysiology of diseases and the associated
alternations of structures and functions of the organ in all the human system basing on
observation signs symptoms lesions and laboratory for diagnosis
1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3(2-3-4)
Human Physiology for Health Science
กระบวนการที่ควบคุมและปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่สาคัญของมนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยการ
ทางานร่วมกันของระบบต่างๆ ในร่างกายคือ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึก
พิเศษ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบผิวหนัง การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ระบบหายใจ
การใช้พลังงาน ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ รวมถึง
การควบคุมสมดุลน้า และกรดด่างในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถดารงอยู่ได้ในภาวะธารงดุล
Regulation and integration systems in human; Physiology of cell, nervous
system, special senses, muscular system, cardiovascular system, integument system,
body temperature regulation, respiratory system, gastrointestinal system and nutrition,
urinary system, endocrine system, reproductive system including fluid, electrolyte and
acid-base balance; which concurrently work to maintain the homeostasis
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หมวดวิชาชีพ
รายวิชาภาคทฤษฎี
0401 101 การสื่อสารทางการพยาบาล

1(1-0-2)

Communication in Nursing
แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร หลักการ วิธีการ เทคนิค และองค์ประกอบการสื่อสาร การสื่อสาร
ในวิชาชีพการพยาบาล การประยุกต์การสื่อสาร ในการทางานเพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Concepts and theories of communication principles; methods, techniques
and components of communication; communication in nursing professional; applications
of communication in workplace to improve one’s self and professional competencies
0401 102 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Nursing Concepts and Theories
มโนทัศน์ของศาสตร์ทางการพยาบาล พัฒนาการของศาสตร์ทางการพยาบาล ทรรศนะ
แม่บททางการพยาบาล: บุคคล สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล ได้แก่
ไนติงเกล โอเร็ม นิวแมน คิง รอย เพบพลาว วัตสัน และโรเจอร์ส ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ มาสโลว์ การเรียนรู้ แรงจูงใจ ความเครียดและการปรับตัว และทฤษฎีครอบครัว
Concepts in nursing science, nursing science development, metaparadigm of
nursing: person, health, environment and nursing, nursing theories: Nigthtingale, Orem,
Neuman, King, Roy, Peplau, Watson, and Rogers, related theories and concepts: Maslow,
Learning, motivation, stress and coping, and family theories
0401 103 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
1(1-0-2)
Health Behavior and Health promotion
มโนมติเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศไทย กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ
Concept of health behavior and health promotion, health promotion in Thai
health care system, nursing process of health promotion for clients
0401 104 ความต้องการของมนุษย์ และการพยาบาล
1(1-0-2)
Human needs and Nursing
ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ แนวคิด และหลักการการพยาบาลเพื่อสนองตอบความ
ต้องการพืน้ ฐานของมนุษย์ ความต้องการของมนุษย์ 14 องค์ประกอบของเฮนเดอร์สัน เป้าหมายการดารง
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ภาวะสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องและลดการพึ่งพา ปัจจัยที่ส่งเสริมความสาเร็จของเป้าหมาย ความแข็งแกร่ง
ของร่างกายและจิตใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความรู้ บทบาทของพยาบาล
Concepts and factors related to human needs nursing to fulfill human needs
independent living by nursing role to substituting, facilitating strength nursing to promote
will, and knowledge to achieve the highest level of well-being
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0401 206 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
3(2-2-5)
Nursing Process and Health Assessment
เงื่อนไขของรายวิชา : 1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1502 505 สรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Prerequisite:
1502 006 Human Anatomy for Health Science
1502 505 Human Physiology for Health Science
แนวคิด ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล เน้นการประเมินภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ด้านสุขภาพ ทั้งในด้านความแข็งแกร่งของร่างกาย จิตใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และ
ระดับความรู้ ด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษ
Concepts and nursing process health assessment basic human needs assessment
physical and mental strength, will, and knowledge interviewing, physical examination,
laboratory investigation, and specific tests
0401 207 สารสนเทศทางการพยาบาล
1(1-0-2)
Nursing Informatics
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล แหล่งข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล
ฐานข้อมูลและการใช้ข้อมูล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการ
พยาบาล บริหารการพยาบาล วิจัยทางการพยาบาล โปรแกรมสารสนเทศทางการพยาบาล
Definitions and significances of nursing informatics, sources and accessibility
information, data base and data using, progress of information technology, information
development for nursing practice, nursing administration, nursing research, program of
nursing information
0401 208 การพยาบาลรากฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
เงื่อนไขของรายวิชา : 0401 104 ความต้องการของมนุษย์ และการพยาบาล
Prerequisite:
0401 104 Human needs and Nursing
แนวคิดและการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การให้การพยาบาลเพื่อทดแทน การให้การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
การให้การพยาบาลเพื่อสร้างความมุ่งมั่นตั้งใจ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การฝึกปฏิบัติทักษะ
พื้นฐานทางการพยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
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Concepts and practice of nursing to serve clients needs related to health,
nursing care to promote physical and mental strength, will, and knowledge, practice
selected Basic nursing care procedurse to basic human needs
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0401 210 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
Law and Code of Ethics in Nursing Profession
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่
กฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และกฎหมายสาธารณสุข ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายใน
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพการ
พยาบาล หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาล และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมใน
วิชาชีพการพยาบาล
Professional law, laws related to nursing profession include criminal, civil,
and public health laws, law issues related to nursing and midwifery professionals. ethical
theories, moral development in nursing profession, codes of ethics in nursing profession,
human rights, nurse’s rights, ethical behaviors in nursing profession
0401 311

หลักการวิจัยทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Principles of Nursing Research
ความหมายและความสาคัญของการวิจัยในการพยาบาล จริยธรรมในการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ครอบคลุมการกาหนดปัญหาในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสาหรับการวิจัย ตัวแปรและ
สมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
Definitions and significances of research in nursing, ethics and conducts for
researcher, type of research, research process: defining research problem, literature
review, conceptual or theoretical framework, variable and hypothesis, research
methodology, research design, research instrument selection, data analysis and
discussion, proposal and, report writing, and publication
0401 312 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
1(0-3-2)
Nursing Innovation Development
ความหมายความสาคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล แนวคิดทฤษฎีการแพร่
ของนวัตกรรม ขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล บทบาทของพยาบาลในการพัฒนา
นวัตกรรม การฝึกการใช้กระบวนการพัฒนานวัตกรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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Definitions and significances of nursing innovations, diffusion of innovation
theory, method and the role of nursing to development and application of nursing
innovations develop nursing innovation under supervision

0401 413 การศึกษาอิสระ
1(0-3-2)
Independent Study
เงื่อนไขของรายวิชา: 0401 311 หลักการวิจัยทางการพยาบาล
Prerequisite:
0401 311 Principles of Nursing Research
การศึกษาประเด็นปัญหาทางการพยาบาล ปัญหาสุขภาพ/การใช้กระบวนการวิจัย/การฝึก
เขียนรายงานการวิจัย การทางานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอย่างต่อเนื่องและมีแบบแผน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Study of issues in nursing perspectives through scientific methods and research
under supervision
0401 414 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพการพยาบาล
1(0-2-2)
Seminar in Trends and Issues in Nursing Profession
สัมมนาประเด็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ประเด็นทางการ
พยาบาล การบริหารการพยาบาล การจัดการศึกษาทางการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลกระทบ /แนวโน้มการ
พยาบาลในอนาคต
Seminar in issues, analysis of problems related to nursing, nursing
administration, and nursing education management
0401 415 การบริหารการพยาบาล
2(1-4-4)
Nursing Administration
ทฤษฎี หลักการบริหารทั่วไป การบริหารการพยาบาล กระบวนการบริหารการพยาบาล
ทฤษฎีภาวะผู้นา สมรรถนะของผู้บริหารการพยาบาล การฝึกบริหารผู้รับบริการและบุคลากรทางการ
พยาบาล การบริหารหอผู้ป่วย และการบริหารคุณภาพบริการ
Theories, principles of general administration, nursing administration, nursing
administration processes, leadership theories, core competencies of nursing administration,
practice for client and staff administration, ward administration, and quality management.

29
0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
เงื่อนไขรายวิชา : 0401 206 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
1502 305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์สาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Prerequisite:
0401 206 Nursing Process and Health Assessment
1502 305 Human Pathophysiology for Health Science
แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยในระยะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่มีความผิดปกติในระบบการ
ป้องกันตนเอง การอักเสบและติดเชื้อ สมดุลของสารน้า อิเล็กโตรไลท์และกรด-ด่าง ช็อค ความปวด
แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด การผันแปรของออกซิเจน การ
ย่อยและการเผาผลาญ เลือดและอวัยวะสร้างเลือดและระบบสืบพันธุ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์
Nursing concepts of critical, emergency, chronic illness, nursing care to
meet basic human needs in adult health problems: protection, inflammation, fluid,
electrolyte, acid-base, shock, pain, cancer, terminal illness, operative nursing,
oxygenation, digestion and metabolism, hematology, reproduction systems
0402 303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
Adult Nursing 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Prerequisite:
0402 201 Adult Nursing 1
แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระบบต่างๆ ระบบปกคลุมร่างกาย ตา หู
คอ จมูก ภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ ต่อมไร้ท่อ กล้ามเนื้อและกระดูก หัวใจและหลอดเลือด การขับถ่าย
ปัสสาวะ ระบบประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยเพื่อให้ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์
Nursing care to meet basic human needs in adult health problems:,
integumentary, eyes, ears, nose, throat, immunological, urinary, infection, and
immunology, endocrine, neurological, musculoskeletal, and gynecology systems,
emergency and disaster nursing
0402 304 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Nursing Care of Older Adults
แนวคิด หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงตามวัยด้านร่างกาย
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จิตสั งคม อารมณ์ และจิ ตวิญ ญาณ การประเมินภาวะสุขภาพและความต้องการพื้ นฐาน ปัญ หาความ
ผิดปกติที่พบบ่อย การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การรักษา การ
ชะลอความเสื่ อ มของสุ ข ภาพ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง และการใช้ ย าในผู้ สู ง อายุ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัว ชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมาย และจริยธรรมในผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ
Elderly nursing concepts, principles and theories. physical, mental, emotional
and spiritual changes, health and basic need assessment, nursing care to meet basic
needs in elderly health problems, health promotion, prevention, rehabilitation and
curative, slowing down the degeneration of health, hazard prevention, considering in
family and community with cultural diversity, law and ethics for elder persons

0403 201 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
2(2-0-4)
Pediatric and Adolescent Nursing 1
เงื่อนไขของรายวิชา : 0404 101 จิตวิทยาพัฒนาการ
Prerequisite
: 0404 101 Development Psychology
มโนมติหลักเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กทุกวัยที่มีภาวะสุขภาพปกติ สรีรวิทยา จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ การสนับสนุนความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้ ในการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค การพยาบาลเพื่อให้เด็กทุกวัย ครอบครัวและชุมชนดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะปราศจากการพึ่งพา
Concepts of nursing for wellness children of Physiological, Psychological,
Sociological and Spiritual by enhancing their strength, will and knowledge, to promote
and prevent for keeping health, children family and community
0403 202 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2(2-0-4)
Pediatric and Adolescent Nursing 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 0403 201 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
Prerequisite:
0403 201 Pediatric and Adolescence Nursing 1
มโนมติหลักเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการแต่กาเนิดและภาวะเจ็บป่วย
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ที่พบได้บ่อยในทุกระบบทั้งในระยะวิกฤติ เฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต โดยคานึงถึง
ผลกระทบจากการเจ็บป่วยต่อเด็กและครอบครัว ด้านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเน้น
การส่งเสริมความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้ ของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่น ครอบครัวเพื่อช่วย
ให้ปราศจากการพึ่งพาได้เร็วที่สุด
Concepts of nursing for children and adolescents congenital abnormalities,
illness, the critical, acute, chronic and terminal care, consequences of illness on child
and family, physiological, psychological, social and spiritual, emphasizing on establish
strength, will and knowledge of child and adolescents family, to be independent of
nursing assistance as soon as possible
0403 303 การพยาบาลมารดาและทารก
3(3-0-6)
Maternity and Newborn Nursing
แนวคิดการดูแลมารดาและทารก ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการพยาบาลมารดาและทารก
แนวคิดพื้นฐานด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การพยาบาลในระยะก่อนการสมรส ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดในภาวะสุขภาพปกติและภาวะที่มีความไม่สุขสบาย และการ
พยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
Concepts of maternity and newborn care, issues and trends in maternity and
newborn nursing, basics concepts of reproductive health, nursing care during periods of
premarriage, preconception, antenatal, intrapartum and postpartum with healthy and
discomfort conditions, nursing care of normal newborn, application of nursing process,
nursing theories, related theories, research results, innovations and empirical evidences
to achieve human needs of clients considering cultural diversity and participation of
family and community
0403 306

การผดุงครรภ์
3(3-0-6)
Midwifery
เงื่อนไขของรายวิชา: 0403 303 การพยาบาลมารดาและทารก
Prerequisite: 0403 303 Maternity and Newborn Nursing
บทบาทของผดุงครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีปัญหาการเจริญพันธุ์ สตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงใน
ระยะก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ การ
พยาบาลสตรีที่มีโรคและมีภาวะเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ การประเมินทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกติ และที่มีภาวะแทรกซ้อน การ
พยาบาลสตรีที่ทาสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีที่มีภาวะสุขภาพปกติและที่มี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน
Roles of midwife, nursing care of women with reproductive problems, high-risk
during preconception and antenatal periods, nursing care of women with complication,
diseases and bleeding during antenatal period, assessment of fetus with high-risk
conditions, basic knowledge of childbirth, nursing care of women with normal childbirth,
complications during labor and delivery, nursing care of women with operative
obstetrics: nursing care of newborn with normal condition and complication, nursing care
of postnatal women with complications: application of nursing process, nursing theories,
related theories, research findings, innovations and empirical evidences to achieve
human needs of clients considering cultural diversity and participation of family and
community
0404 202 หลักการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
1(1-0-2)
Principles of Health Counseling
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในการให้การปรึกษาทางสุขภาพ ปรัชญาองค์ประกอบของการ
ให้การปรึกษาทางสุขภาพ กระบวนการในการให้การปรึกษาทางสุขภาพ ทักษะพื้นฐานในการให้การ
ปรึกษา และการประยุกต์ใช้ในการให้คาปรึกษาในผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ
Concepts and theories of health counselling; philosophy and
components of health counselling; process of health counselling; basic counselling
skills; counselling for clients with variety groups

0404 203 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1
1(1-0-2)
Mental Health and Psychiatric Nursing 1
เงื่อนไขของรายวิชา : 0404 101 จิตวิทยาพัฒนาการ
Prerequisite:
0404 101 Development Psychology
วิวัฒนาการด้านจิตเวชศาสตร์ ขอบเขตของงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
คุณลักษณะและบทบาทของพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
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สุขภาพจิตและจิตเวช ความหมายและความสาคัญของสุขภาพจิต องค์ประกอบของผู้ที่มีสุขภาพจิตดี
ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต การคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตสังคม ปัญหาทางสุขภาพจิตและ
จิตสังคมที่พบบ่อยและการพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตสังคม
Evolution of psychiatry; scopes of mental health and psychiatric nursing;
characteristics and roles of mental health and psychiatric nurses; concepts and
theories related to mental health and psychiatry; definitions and significance of
mental health; components of healthy mental health people; people with mental
illness; screening of mental health and psychosocial problems; common mental
health and psychosocial problems; nursing care for clients with mental health and
psychosocial problems
0404 204 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mental Health and Psychiatric Nursing 2
เงื่อนไขของรายวิชา: 0404 203 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 1
Prerequisite:
0404 203 Mental Health and Psychiatric Nursing 1
การจาแนกโรคและอาการวิทยาทางจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย แนวคิดและรูปแบบ
การบาบัดรักษาทางจิตเวช เครื่องมือในการบาบัดทางจิตเวช การประยุกต์ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านจิตเวชในทุกกลุ่มประชากร การพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช
Classification and symptomatology of psychiatric disorders; common
psychiatric disorders; concepts and models of psychiatric treatment; therapeutic
tools in psychiatry; nursing care related theory for clients with psychiatric problems
covering every population; special practices in psychiatric nursing
0404 306 การพยาบาลชุมชน 1
3(3-0-6)
Community Nursing 1
มโนมติเกี่ยวกับชุมชน สภาวะของชุมชน การพยาบาลชุมชน ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของคนในชุมชน วิทยาการระบาด ระบบการบริการสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชน การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม การแสวงหาทางเลือกในการรักษา ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและความต้องการทางสุขภาพของคนในชุมชนและชุมชนโดย
ส่วนรวม
Concepts related to community, community health, community nursing:
study on factors affecting community health, epidemiology and application, health
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service system, concepts and theories related to community which describe the
phenomena influencing health problems and health care needs of the community
0404 407 การพยาบาลชุมชน 2
3(3-0-6)
Community Nursing 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 0404 306 การพยาบาลชุมชน 1
Prerequisite:
0404 306 Community Nursing 1
กระบวนการพยาบาลชุมชน โดยการประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาล แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และกลวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการพยาบาลชุมชน เพื่อตอบสนองปัญหา และความต้องการของชุมชน และกลุ่มที่
อยู่ในชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก
Community nursing process with an application of nursing theory and related
concepts and theories into community nursing, strategies in community nursing in
response to the community health and needs of communities and groups in response
to the community participation
0404 409 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
1(1-0-2)
Basic Medical Care
การประเมินภาวะสุขภาพ การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาเบื้องต้น การรักษาโรคเบื้องต้น
ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติกรรม ด้านนรีเวชกรรม และด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน
ตามบทบาทภายใต้ขอบเขตกฎหมายวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพชุมชน
Health assessment, differential diagnosis and basic medical care under
professional law in community health care service
รายวิชาภาคปฏิบัติ
0401 209 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practice
เงื่อนไขรายวิชา : 0401 206 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
0401 208 การพยาบาลรากฐาน
0702 251 เภสัชวิทยา
Prerequisite: 0401 206 Nursing Process and Health Assessment
0401 208 Fundamental Nursing
0702 251 Pharmacology
ฝึกปฎิบัติทักษะพื้นฐานทางในสถานพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ
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มนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ฝึกการพยาบาลเพื่อทดแทน การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
การพยาบาลเพื่อส่งเสริมความมุ่งมั่นตั้งใจ การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ การดูแลระยะสุดท้าย และ
การตายอย่างสงบ
Nursing practices to serve clients needs related to health, nursing care for
or promote physical and mental strength, will, and knowledge to maintain continuing
well-being or dependent living, end of life care and peaceful death
0401 416 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
2(0-8-0)
Profesonal Nursing Practice
เงื่อนไขของรายวิชา : ผ่านรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต
Prerequisite: Totaling pass in professional nursing subjects at least 70 credits
ปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ โดยครอบคลุมทั้งบทบาทการให้การพยาบาล
และบทบาทการบริหารการพยาบาลภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการ
Nursing practice in professional nursing roles include nursing service and
nursing administration under supervision of registered nurses in selected health settings
0402 302

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2(0-8-0)
Adult Nursing Practice 1
เงื่อนไขของรายวิชา : 0401 209 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Prerequisite:
0401 209 Fundamental Nursing Practice
0402 201 Adult Nursing 1
เรียนควบคู่กับ:
0402 303 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Co-requisite:
0402 303 Adult Nursing 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการ
พยาบาล งานวิจัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้ อง โดยอาศัยกระบวนการพยาบาล และทักษะทางวิชาชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย สร้างความแข็งแกร่ง ความรู้ ลดภาวะพึ่งพา และการตายอย่าง
สมศักดิ์ศรี
Adult nursing practice, applied nursing science, research, and related theories,
using nursing process and clinical skill to enhance strength, knowledge, and
independency to meet human basic needs, and dying with dignity
0402 305 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2

3(0-12-0)
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Adult Nursing Practice 2
เงื่อนไขรายวิชา: 0402 302
0402 303
Prerequisite:
0402 302
0402 303

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing Practice 1
Adult Nursing 2

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพโดยประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล
ทฤษฎีทางการพยาบาล งานวิจัย และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยกระบวนการพยาบาล และทักษะทาง
วิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย สร้างความแข็งแกร่ง ความรู้ ลดภาวะพึ่งพา และ
การตายอย่างสมศักดิ์ศรี
Adult nursing practice with complex problems, applied nursing science,
research, and related theories, using nursing process and clinical skill to enhance
strength, knowledge, and independency to meet human basic needs, and dying with
dignity
0402 306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
1(0-4-0)
Nursing Care of Older Adults Practice
เงื่อนไขรายวิชา: 0402 304 การพยาบาลผู้สูงอายุ
Prerequisite:
0402 304 Nursing Care of Older Adults
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีผู้สูงอายุ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การประยุกต์กระบวนการพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและสถานบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐาน ลดการพึ่งพา การรักษาภาวะสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ สร้างความแข็งแกร่ง
ความรู้ ลดภาวะพึ่งพา การดูแลระยะท้าย และการตายอย่างสมศักดิ์ศรี
Elderly nursing practice, using aging theory and related theory, using nursing
process, caring elder persons in community and health care unit, to enhance strength,
knowledge, and independency to meet human basic needs, and dying with dignity
0403 304 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1
เงื่อนไขรายวิชา 0403 201 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
0401 209 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

2(0-8-0)
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Prerequisite:

0403 201 Pediatric and Adolescent Nursing 1
0401 209 Fundamental Nursing Practice
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ ในด้านสรีรวิทยา จิตใจ สังคมและ
จิตวิญญาณ เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้ ในการส่งเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรค เพื่อให้เด็กทุกวัย ครอบครัวและชุมชนดารงอยู่อย่างมีสุขภาวะ
Pediatric Nursing Practice for wellness children and adolescence of
Physiological, Psychological, Sociological and Spiritual by enhancing their strength will
and knowledge, to promote and prevent for keeping health, children family and
community

0403 305 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
2(0-8-0)
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2
เงื่อนไขรายวิชา: 0403 202 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
0403 304 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
Prerequisite:
0403 202 Pediatric and Adolescent Nursing 2
0403 304 Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ความพิการแต่กาเนิด ภาวะเจ็บป่วยทุกระบบ ระยะ
วิกฤติ เฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต ผลกระทบต่อเด็กฝ่ายและครอบครัว ร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ โดยเน้นการส่งเสริมความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้ ของผู้ป่วยเด็ก
และวัยรุ่น การมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อช่วยให้ปราศจากการพึ่งพาได้เร็วที่สุด
Nursing practice for children and adolescence, congenital abnormalities,
illness the acute, chronic and terminal care, consequences of illness on child and
family, physiological, psychological, social and spiritual, emphasizing on establish
strength, will and knowledge of child and adolescents, participation family To be
independent of nursing assistance as soon as possible.
0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 1
3(0-12-0)
Maternity and Newborn Nursing and Midwifery Practice 1
เรียนควบคู่กับ : 0403 306 การผดุงครรภ์
Co-requisite : 0403 306 Midwifery
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ปฏิบัติการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงต่า ในระยะก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงและที่มี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์และระยะทีห่ นึ่ง ของการคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาล ทฤษฎี
การพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ และความรู้เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ให้แก่
ผู้ใช้บริการ โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว
Nursing practice in low risk women during preconception, antenatal,
intrapartum, and postpartum periods and care of newborn, nursing practice in women
with high-risk during antenatal and first stage of labor periods: using nursing process,
nursing theories and related theories and utilization of research findings, innovations and
empirical evidence to promote strength, will, and knowledge for human needs
achievement of clients considering cultural diversity and family participation

0403 408 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ 2
3(0-12-0)
Maternity and Newborn Nursing and Midwifery Practice 2
เงื่อนไขของรายวิชา : 0403 306 การผดุงครรภ์
0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
และการผดุงครรภ์ 1
Prerequisite:
0403 306 Maternity
0403 307 Maternity and Newborn Nursing and Midwifery
Practice 1
ปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ระยะก่อนการตั้งครรภ์ ระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารกแรกเกิดที่มีปัญหาสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การใช้ผลงานวิจัย นวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้สตรี
มีความแข็งแกร่ง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีความรู้เพื่อสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมของครอบครัว
Nursing practice in high risk women during preconception, antenatal,
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intrapartum, and postpartum periods and care of newborn with health problem: using
nursing process, nursing theories and related theories, utilization of research findings,
innovations and empirical evidence to promote strength, will, and knowledge of women,
considering cultural diversity and family participation
0404 305 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
2(0-8-0)
Mental Health and Psychiatric Nursing Practice
เงื่อนไขของรายวิชา : 0404 204 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 2
Prerequisite:
0404 204 Mental Health and Psychiatric Nursing 2
ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ที่มีสุ ขภาพจิตเบี่ยงเบนในภาวะต่าง ๆ ประยุกต์ใช้กระบวนการ
พยาบาลกั บ ทฤษฎี ต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และผลการวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ
Nursing practice in client with mental health and psychiatric problems, using
nursing process, related theories and research results to response client need
0404 408 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
3(0-12-0)
Community Nursing Practice
เงื่อนไขรายวิชา: 0404 306 การพยาบาลชุมชน 1
Prerequisite:
0404 306 Community Nursing 1
ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลชุมชนในชุมชนที่คัดสรรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดทาโครงการ
การใช้กระบวนการพยาบาลร่วมกับกลวิธีที่เหมาะสมในการพยาบาลชุมชนที่ สานึกถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การประยุกต์ใช้แนวคิดการสนองตอบปัญหาและความต้องการของชุมชน
Nursing practice in community nursing by using nursing process with proper
strategies in community nursing with consideration in community participation in
responding to community problems and needs
0404 410 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
1(0-4-0)
Basic Medical Care Practice
เงื่อนไขรายวิชา : 0404 409 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
Prerequisite: 0404 409 Basic Medical Care
ปฏิบัติการการรักษาโรคขั้นพื้นฐานด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติกรรม ด้านนรีเวช
กรรม และด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุ กเฉิน ภายใต้ขอบเขตกฎหมายวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ
ชุมชน
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Basic medical care in medicine, surgery, obstetrics and gynecology and
emergency care under legal of community health care service
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
ความหมายของรหัสวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
รหัสตัวที่ 1-2 หมายถึง คณะที่เปิดสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
รหัสตัวที่ 3-4 หมายถึง ภาควิชาในคณะที่เปิดสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสตัวที่ 5
หมายถึง ชั้นปีที่เรียนซึ่งจะใช้เลข 0 (ศูนย์) เพื่อให้ทุกชั้นปีสามารถ
เรียนได้ และเลขศูนย์แสดงถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสตัวที่ 6-7 หมายถึง ลาดับวิชา
ความหมายของรหัสวิชาคณะพยาบาลศาสตร์
รหัสตัวที่ 1-2 หมายถึง ลาดับของคณะพยาบาลศาสตร์
รหัสตัวที่ 3-4 หมายถึง ลาดับของสาขาวิชา
รหัสตัวที่ 5
หมายถึง ลาดับของชั้นปี
รหัสตัวที่ 6-7 หมายถึง ลาดับของรายวิชาในสาขาวิชา

