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ที่ตั้ง อาคารโภชณาการ ชั้น 2  โทร. 0-2312-6300 ตอ 1231

 ปรัชญาของหลักสูตร

    วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเชื่อวาพยาบาลวิชาชีพระดับปริญญาตรีสามารถใหการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
การพยาบาลแกผูใชบริการทุกกลุมวัย ตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชน ใหการพยาบาลแบบองครวมในระบบ
สุขภาพแบบไรรอยตอ เพ่ือการมีชีวิตอยางยืนยาวและมีคุณภาพของประชาชน ดวยความเช่ือวามนุษยมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ 
(Talent Management) ทั้งนี้เพื่อมุงผลิตใหมีความรู มีสมรรถนะเพียงพอในการเปนพยาบาลวิชาชีพในระดับสากล สามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยแนวคิดสุขภาพองครวมของผูใชบริการทุกกลุมวัย โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิของผูใชบริการ และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) มีความรับผิดชอบ สามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นได และเปนปญญาชนผูพรอมจะรับใชสังคม

 1. มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย และกตัญู) ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเรียนรูเพ่ือรับใชสังคม ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพ่ือการใชดุลยพินิจในการจัดการกับประเด็นหรือปญหาทางจริยธรรม 
การปฏิบัติงานท่ีคำนึงถึงศักด์ิศรีของวิชาชีพ ดำรงตนเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีคำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและสังคม 
และการเปนมนุษยท่ีสมบูรณข้ึน
 2. สามารถประยุกตใชศาสตรการพยาบาล การผดุงครรภและศาสตรท่ีเก่ียวของใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสมรรถนะดิจิทัลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐานภายใตขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 3. สามารถใชกระบวนการการคิดวิเคราะห การคิดอยางเปนระบบ การคิดสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสรรสรางหาแนวทางใหมในการปฏิบัติการวิชาชีพการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดวยตนเองไดอยางตอเน่ือง
 4. มีภาวะผูนำในการสรางการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติการวิชาชีพ การดำรงชีวิต และการปรับตัวไดในสภาวะท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง ดวยความเขาใจและจิตสำนึกท่ีดี ใชวิธีการส่ือสารดวยภาษาไทยและอังกฤษในการมีมนุษยสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพใน
การทำงานรวมกับผูอ่ืนและเปนทีม
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       -       - 
โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
        นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชาตามหลักสูตร  โดยมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา  140  หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       ไมนอยกวา  30 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1172  การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1/1-1/2-0)      -       - 
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร      6 หนวยกิต
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2/2-0-0)       -       -  
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 1142 จีนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    2  หนวยกิต
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา      9 หนวยกิต
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3/3-0-0)       -       - 
GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1   3(2/2-1/2-0)       -       - 
GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2   3(2/2-1/2-0)          GE 1053       -
วิชาเลือก                      ไมนอยกวา  7 หนวยกิต
 ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร   
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite 
GE 2182  สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2192  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2292  การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2242  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2/2-0-0)       -       - 
 ข. กลุมวิชาสังคมศาสตร   
GE 2202  กฎหมายกับสังคม    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2212  ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2162  ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา  2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2142  อาเซียนศึกษา     2(2/2-0-0)       -       - 
GE 2152  ผูประกอบการยุคใหม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   
CS 1001  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  1(0-1/2-0)       -       - 
  ในชีวิตประจำวัน
GE 2232  มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2/2-0-0)       -       - 
 ง. กลุมวิชาภาษา   
GE 2122  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    2(2/2-0-0)       -       - 
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2. หมวดวิชาเฉพาะรวม       104 หนวยกิต
   หมวดพื้นฐานวิชาชีพ                27  หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite
BI 1012  ชีววิทยา      2(2/2-0-0)    -       -
AN 1213  กายวิภาคศาสตร     3(2/2-1/3-0)    -       -
MI1473  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา   3(2/2-1/3-0)    -       -
PM 2103  เภสัชวิทยา     3(3/3-0-0)          PS 2002       -
EG 5013  การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
EG 5023  การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)          GE 1063       -
BH 2393  ชีวเคมีมูลฐาน     3(3/3-0-0)          BI 1012       -
PS 2002  สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ  2(2/2-0-0)          BI 1012       -
PA 2223  พยาธิสรีรวิทยา     3(3/3-0-0)   AN 1213, PS 2002      -
NG 2132  วิทยาการระบาดและชีวสถิติ   2(2/2-0-0)    -       -
   หมวดวิชาชีพ        77 หนวยกิต   
 วิชาภาคทฤษฎี       41 หนวยกิต   
NG 1412 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล   2(2/2-0-0)    -       -
  และการพยาบาลในระบบสุขภาพ
NG 2452  จริยธรรมทางการพยาบาลและกฎหมาย  2(2/2-0-0)    -       -
NG 2462 การประเมินภาวะสุขภาพและกระบวนการพยาบาล 2(1/1-1/3-0)  AN 1213, PS 2002      -
NG 2313  การพยาบาลพื้นฐาน    3(2/2-1/3-0)    -       -
NG 2503  การพยาบาลมารดาและทารก   3(3/3-0-0)    -       -
NG 3493  การผดุงครรภ     3(3/3-0-0)          NG 2503       -
NG 2623  การพยาบาลผูใหญ1    3(3/3-0-0)  PA 2223, PM 2103      -
NG 3653  การพยาบาลผูใหญ2                           3(3/3-0-0)          NG 2623       -
NG 3652  การพยาบาลผูสูงอายุ    2(2/2-0-0)    -       -
NG 2712  การพยาบาลเด็กและวัยรุน1   2(2/2-0-0)    -       -
NG 3712  การพยาบาลเด็กและวัยรุน2   2(2/2-0-0)          NG 2712       -
NG 3433  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   3(3/3-0-0)    -       -
NG 4312  การพยาบาลในภาวะวิกฤตฉุกเฉินและสาธารณภัย 2(2/2-0-0)          NG 3653       -
NG 4412  การรักษาเบื้องตน    2(2/2-0-0)    -       -
NG 4542  การพยาบาลชุมชน    2(2/2-0-0)    -       -
NG 4502  ภาวะผูนำและการจัดการทางการพยาบาล  2(2/2-0-0)    -       -
NG 4853  การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  3(2/2-1/2-0)          NG 2132       -
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 วิชาภาคปฏิบัติ         36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite  
NG 2413  ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน   3 (0-0-3/9)          NG 2313       -
NG 3353  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก  3 (0-0-3/9)          NG 2503       -
              และการผดุงครรภ 1
NG 3363  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก  3 (0-0-3/9)   NG 3493, NG 3353      -
              และการผดุงครรภ2       
NG 3714  ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน  4 (0-0-4/12)          NG 3712       -
NG 3473 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ1                 3 (0-0-3/9)   NG 2413, NG 2623      -
NG 3673 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ2   3 (0-0-3/9)   NG 3473, NG 3653      -
NG 3663  ปฏิบัติการการพยาบาลผูสูงอายุ   3 (0-0-3/9)    -        NG 3652
NG 3563  ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (0-0-3/9)          NG3433       -
NG 4533  ปฏิบัติการการรักษาเบื้องตน   3 (0-0-3/9)    -        NG 4412
NG 4654  ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน    4 (0-0-4/12)    -        NG 4542
NG 4713  ปฏิบัติการการจัดการทางการพยาบาล  3 (0-0-3/9)    -        NG 4502
NG 4311  ปฏิบัติการการพยาบาลในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 1 (0-0-1/3)   NG 3653, NG 4312      -
  และสาธารณภัย

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6หนวยกิต
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปดสอนในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
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 วิชาภาคปฏิบัติ         36 หนวยกิต
รหัสวิชา รายวิชา      หนวยกิต      Prerequisite    Co-requisite  
NG 2413  ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน   3 (0-0-3/9)          NG 2313       -
NG 3353  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก  3 (0-0-3/9)          NG 2503       -
              และการผดุงครรภ 1
NG 3363  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก  3 (0-0-3/9)   NG 3493, NG 3353      -
              และการผดุงครรภ2       
NG 3714  ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน  4 (0-0-4/12)          NG 3712       -
NG 3473 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ1                 3 (0-0-3/9)   NG 2413, NG 2623      -
NG 3673 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ2   3 (0-0-3/9)   NG 3473, NG 3653      -
NG 3663  ปฏิบัติการการพยาบาลผูสูงอายุ   3 (0-0-3/9)    -        NG 3652
NG 3563  ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 (0-0-3/9)          NG3433       -
NG 4533  ปฏิบัติการการรักษาเบื้องตน   3 (0-0-3/9)    -        NG 4412
NG 4654  ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน    4 (0-0-4/12)    -        NG 4542
NG 4713  ปฏิบัติการการจัดการทางการพยาบาล  3 (0-0-3/9)    -        NG 4502
NG 4311  ปฏิบัติการการพยาบาลในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 1 (0-0-1/3)   NG 3653, NG 4312      -
  และสาธารณภัย

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6หนวยกิต
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีที่มีการเปดสอนในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

GE 1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  3(2/2-1/2-0)     GE 1053       -
GE 1102 ไทยกับสภาวการณโลก   2(2/2-0-0)          -        -
MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2/2-1/3-0)          -        -
AN 1213 กายวิภาคศาสตร    3(2/2-1/3-0)          -        -
PS 2002 สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 2(2/2-0-0)     BI 1012       -
………..  เลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
………..  เลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
………..  วิชาเลือกเสรี    3(3/3-0-0)          -        -
   รวม 20 (....................)

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

NG 2462 การประเมินภาวะสุขภาพและ  2(1/1-1/3-0)   AN 1213, PS 2002    -
  กระบวนการพยาบาล
NG 1412 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล  2(2/2-0-0)          -        -
  และการพยาบาลในระบบสุขภาพ
………..  วิชาเลือกเสรี    3(3/3-0-0)          -        -
   รวม 7 (...................)  

แผนการศึกษาชั้นปที่  1  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre           Co

GE 1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1  3(2/2-1/2-0)          -        -
GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร   3(3/3-0-0)          -        -
GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต  2(2/2-0-0)          -        -
GE 1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   2(2/2-0-0)          -        -
GE 1172 การดูแลและสงเสริมสรางสุขภาพ  2(1/2-1/2-0)          -        -
  แบบองครวม
BI 1012  ชีววิทยา     2(2/2-0-0)          -        -
GE 1142 จีนศึกษา    2(2/2-0-0)          -        -
GE 1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู  2(2/2-0-0)          -        -
   รวม 20 (18/ /4-0)  



แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาคฤดูรอน
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre             Co

NG 3473 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1             3(0-0-3/9)     NG 2413, NG 2623      -
NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก  3(3/3-0-0)          -         -
   รวม 6 (.........)  
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แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต         Pre            Co

NG 2132 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ  2(2/2-0-0)          -        -
NG 2623 การพยาบาลผูใหญ 1   3(3/3-0-0)      PA 2223, PM 2103    -
NG 2413 ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน      3(0-0-3/9)     NG 2313       -
NG 3433 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3(3/3-0-0)          -        -
NG 2452 จริยธรรมทางการพยาบาลและกฎหมาย  2(2/2-0-0)          -        -
NG 2712 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1  2(2/2-0-0)          -        -
   รวม 15 (.........)  

แผนการศึกษาชั้นปที่  2  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

PA 2223 พยาธิสรีรวิทยา    3(3/3-0-0)    AN 1213, PS 2002      -
BH 2393 ชีวเคมีมูลฐาน    3(3/3-0-0)     BI 1012       -
PM 2103 เภสัชวิทยา    3(3/3-0-0)     PS 2002       -
EG 5013 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3/3-0-0)     GE 1063       -
NG 2313 การพยาบาลพื้นฐาน    3(2/2-1/3-0)          -        -
………..  เลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  2(2/2-0-0)          -        -
................ เลือกวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  1(1/1-0-0)          -        -
   รวม 18 (..................)
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แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 2
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต          Pre            Co

EG 5023 การอาน เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(3/3-0-0)     GE 1063        -
NG 3714 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน        4(0-0-4/12)     NG 3712        -
NG 3673 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2             3(0-0-3/9)       NG 3473, NG 3653    -
NG 3363 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก      3(0-0-3/9)       NG 3493, NG 3353    -
  และการผดุงครรภ 2 
   รวม 13 (..........)  

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาค 1
รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre             Co

NG 3493 การผดุงครรภ    3(3/3-0-0)     NG 2503        -
NG3712 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2  2(2/2-0-0)     NG 2712        -
NG 3653 การพยาบาลผูใหญ 2   3(3/3-0-0)     NG 2623        -
NG 3353 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก  3(0-0-3/9)     NG 2503        -
  และการผดุงครรภ 1 
NG 3563 ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพจิต  3(0-0-3/9)     NG 3433        -
  และจิตเวช    
   รวม 14 (.........)  

แผนการศึกษาชั้นปที่  3  ภาคฤดูรอน

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

NG 3652 การพยาบาลผูสูงอายุ    2(2/2-0-0)          -         -
NG 3663 ปฏิบัติการการพยาบาลผูสูงอายุ     3(0-0-3/9)          -    NG 3652
   รวม 5 (..........)  



แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 2

แผนการศึกษาชั้นปที่  4  ภาค 1
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รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

NG 4542 การพยาบาลชุมชน                         2(2/2-0-0)          -         -
NG 4502 ภาวะผูนำและการจัดการทางการพยาบาล  2(2/2-0-0)          -         -
NG 4654 ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน         4(0-0-4/12)          -    NG 4542
NG 4713  ปฏิบัติการการจัดการทางการพยาบาล    3(0-0-3/9)          -    NG 4502
   รวม 11 (.........)  

รหัสวิชา  รายวิชา     หนวยกิต        Pre            Co

NG 4412 การรักษาเบื้องตน    2(2/2-0-0)          -         -
NG 4312 การพยาบาลในภาวะวิกฤต   2(2/2-0-0)     NG 3653        -
  ฉุกเฉินและสาธารณภัย
NG 4853 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 3(2/2-1/2-0)     NG 2132        -
NG 4311 ปฏิบัติการการพยาบาลในภาวะวิกฤต 1(0-0-1/3)     NG 3653, NG 4312      -
  ฉุกเฉินและสาธารณภัย
NG 4533 ปฏิบัติการการรักษาเบื้องตน   3(0-0-3/9)          -    NG 4412
   รวม 11 (.......)  
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คณาจารยคณะพยาบาลศาสตร

1. รองศาสตราจารย ดร.จริยาวัตร  คมพยัคฆ     คณบดี
  • ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ประกาศนียบัตรการพยบาลเวชปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลทิพย  ขลังธรรมเนียม    รองคณบดี
  • วุฒิบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี    
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  • พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  • หลักสูตรการสอนพยาบาลในคลินิก 
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
3. ดร.รัชดา  พวงประสงค       รองคณบดี
  • ปร.ด. (พยาบาลศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • วท.ม. (การจัดการระบบสุขภาพ) 
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ) วิทยาลัยหัวเฉียว 
4. อาจารยพัชรี  รัศมีแจม       รองคณบดี
  • อนุมัติบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป 
   (การรักษาโรคเบื้องตน) 
  • วท.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีศักด  กสิผล
  • การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   (อบรมรวมกับนักศึกษาหลักสูตร พย.ม. สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) 
    มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • อนุมัติบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน)
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • ปร.ด. (สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทยแขวงวิชาเวชศาสตรชุมชน
    และเวชศาสตรครอบครัว)
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  • พย.ม. (การพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • วท.บ. (พยาบาลศาสตร)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. อาจารยอัจฉรา  เดชขุน
  • Certificate of Attending the Occupational Health 
    and Research Program,  Wakayama Medical U. Japan 
  • วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วุฒิบัตรการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (2534)
  • วท.บ.(พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. อาจารยกันยา  สุวรรณคีรีขันธ
  • Certificate of Attending the Occupational Health 
    and Research Program, Wakayama Medical U. Japan 
  • วท.ม .(สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
8. อาจารยจริยา  ทรัพยเรือง
  • พย.ม. (พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
9. อาจารยจุฬาวรรณ  จิตดอน
  • พย.ม. (พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
10. อาจารยฉันททิพย  พลอยสุวรรณ
  • พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
  •  พย.บ. (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
11. ผูชวยศาสตราจารยชนิกา  เจริญจิตตกุล
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  • วุฒิบัตร หลักสูตร The Viennese Model of Psychoanalytic 
    Education Counselling : Theory and Practice 
  • กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคำปรึกษา) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • วุฒิบัตรการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตชั้นสูง  
    มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ ชั้น1) วิทยาลัยหัวเฉียว 
13. พันตรีหญิง ดร. อุบลพรรณ  ธีระศิลป
  • ปรด.(สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • Master of Science in Nursing Psychiatric 
    Mental Health Nursing University of Pennslyvania, USA. 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
14. อาจารยทวีวรรณ  บุปผาถา
  • วท.ม.(สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • พย.บ. (การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง) 
    วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา 
15. อาจารยชุติมา  สรอยนาค
  • พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

16. รองศาสตราจารยอรพินท  สีขาว
  • วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วท.บ. (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณาจารยกลุมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช 

คณะผูบริหาร  

คณาจารยกลุมวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
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17. ดร.นพนัฐ  จำปาเทศ
  • ปร.ด. (อายุรศาสตรเขตรอน) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ 
    (สถาบันสมทบ ม.เกษตรศาสตร) 
  • กศ.ม. (วิจัยและสถิติทางการศึกษา)  
    มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • กศ.ม. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • ส.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
18. อาจารยอิสรีย  เหลืองวิลัย
  • อบรมหลักสูตรการพยาบาลผูใหญขั้นสูง มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • ส.บ. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  • พย.ม. (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 
19. อาจารยรัชนี  ผิวผอง
  • พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยบูรพา 
20. อาจารยสุวรรณี  มงคลรุงเรือง
  • กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) วิทยาลัยหัวเฉียว 
21. ดร. วิญญทัญู  บุญทัน
  • ปร.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  • พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • วท.ม.(วิทยาศาสตรสุขภาพประยุกต) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 
22. อาจารยฉวีวรรณ  ตั้งอมตะกุล
  • ประกาศนียบัตร (การพยาบาลทางประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร) 
    กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
  • วุฒิบัตร (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วท.ม. (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
23. อาจารยพรทิพย  ลิ้มธีระยศ
  • วุฒิบัตรหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (สุขศึกษาพฤติกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภขั้นสูง (เทียบเทาปริญญาตรี) 
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
24. ดร.ปริศนา  อัครธนพล
  • ปร.ด. (พยาบาลศาสตร) หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • พย.ม. (บริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
25. ดร. ปทุมทิพย  อดุลวัฒนศิริ
  • พย.ด. (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  •  พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
26. อาจารยนภรรสสร  กูรมาภิรักษ
  • พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
27. อาจารยสุพร  พริ้งเพริศ
  • วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชพิษณุโลก 

28. อาจารยชิดชนก  สิทธารถศักดิ์
  • กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) วิทยาลัยหัวเฉียว 
29. อาจารยสุภาภรณ  คงพรหม
  • พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
30. อาจารยสิทธิศักดิ์  เครือพิมาย
  • พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ) 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน
31. อาจารยชัชฎาพร  พุทธเสน
  • พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ) 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2  
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
32. อาจารยศิริวรรณ  ตุรงคเรือง
  • พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร  
    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค 
33. อาจารยกนกอร  พิเดช
  • พย.ม. (สาขาการพยาบาลผูใหญ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
    สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี  
34. อาจารยสุพจน  ดีไทย
  • พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  • พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ 
35. อาจารยชุลีกร  ปญญา
  • พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

36. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ
  • พย.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  • M.A.(Master of Art in Sociology at 
    Texas Woman's University) U.S.A. 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต

37. อาจารยอรอนงค  บัวลา
  • วท.ม. (การเจริญพันธและวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล

38. อาจารยบัวแกว  ใจดีเจริญ
  • พย.ม. (การจัดการการพยาบาล) มหาวิทยาลัยรังสิต 
  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
   (การรักษาโรคเบื้องตน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
  • หลักสูตรเฉพาะทางศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล  
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ เกียรตินิยมอันดับสอง)
     วิทยาลัยหัวเฉียว

39. อาจารยอรอนงค  ชาวสาน
  • พย.ม. (สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร) 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ 

คณาจารยกลุมวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และเด็ก
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40. อาจารยอารียมั่ง  เกียรติสกุล
  • พย.ม. (การพยาบาลแมและเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
41. อาจารยสุดารัตน  สิมเสน
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูปวยเด็กที่มีปญหาระบบหายใจ 
    ภาควิชาพยาบาลศาสตร 
    คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยขอนแกน
42. อาจารยสุวารี  โพธิ์ศรี
  • พย.ม. (สาขาพยาบาลศาสตร แขนงวิชาการพยาบาลเด็ก) 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  • พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

43. พ.ต.ต.(หญิง) ปยรัตน  สมันตรัฐ
  • ปร.ด. (สาขาการพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • Doctural Fellowship Programat Faculty of Nursing, 
    University of Alberta, Edmonton, 
    Alberta, CANADA 
  • พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ) 
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  • พย.บ. (พยาบาลศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
44. อาจารยชวิศา  รัตนกมลกานต
  • พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  • พย.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
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คำอธิบายรายวิชา

AN 1213 กายวิภาคศาสตร     3(2-3-5)
 (Human Anatomy)
Prerequisite: None
 กายวิภาคศาสตรของโครงสรางรางกายในลักษณะเชิงระบบ  ประกอบดวย  
ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร  มหกายวิภาคศาสตร   กลไกการทำงาน   การประสาน
งานระหวางอวัยวะในระบบตาง ๆ   คำศัพทพ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตร ระบบเน้ือเย่ือ
ระบบปกคลุมรางกาย  ระบบกระดูก  ระบบกลามเนื้อ  ระบบประสาท ระบบรับความ
รูสึก ระบบตอมไรทอ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบยอย
อาหาร  ระบบขับถายปสสาวะ  ระบบสืบพันธุและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ

BH 2393 ชีวเคมีมูลฐาน      3(3-0-6)
 (Elementary Biochemistry)
Prerequisite: BI 1012
 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี การจำแนกประเภท การเรียกชื่อ สมบัติทาง
กายภาพ และสมบัติทางเคมี ของสารประกอบอินทรีย รวมทั้งการศึกษาสารชีวโมเลกุล 
และกระบวนการเมแทบอลิซึม การควบคุมเมแทบอลิซึม ตลอดจนหลักการของการ
แสดงออกของยีน

BI 1012 ชีววิทยา      2(2-0-4)
 (Biology)
Prerequisite: None
 การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดำรงชีวิตในเซลล ความ
สัมพันธระหวางสสาร พลังงาน การดำรงอยู การเปลี่ยนแปลงพลังงาน และมโนมติพื้น
ฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และ
กระบวนการวิวัฒนาการทางพื้นฐานพันธุกรรม

CS1001 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน 1(1-0-2)
 (Application of Software in Daily Life)
Prerequisite: None
 วิธีการใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทตาง ๆ อาทิ โปรแกรมประมวล
ผลคำ โปรแกรมตารางการคำนวณ  โปรแกรมเพื่อการนำเสนองาน โปรแกรมระบบ
จัดการฐานขอมูล  โปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเพจ การประยุกตใชงานในชีวิต
ประจำวัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการใชงาน

EG 5013 การฟง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ   3(3-0-6)
 (English Listening-Speaking for Professional Purpose)
Prerequisite: GE 1063
 ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจในเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทตางๆ  ทักษะการ
สนทนา การนำเสนอในท่ีประชุม และการอภิปรายเปนภาษาอังกฤษ ในหัวขอท่ีเก่ียวของ
กับสาขาวิชาของนักศึกษา

EG5023 การอาน-เขียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(3-0-6)
 (English Reading- Writing  for Professional Purpose)
Prerequisite: GE 1063
  ทักษะการอานเพื่อความเขาใจ การจับใจความจากตำรา วารสาร 
และบทความทางวิชาการ ทักษะการเขียนรายงาน ทักษะการเสนอ และอภิปรายผล
งาน  โดยใชศัพท สำนวนและหัวขอที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา ทักษะในการ
ส่ือสารอยางมีประสิทธิผลกับบุคคลท่ีเก่ียวของในการดำเนินวิชาชีพในสาขาวิชาดังกลาว

GE 1043 ภาษาไทยกับการสื่อสาร    3(3-0-6)
 (Thai Language and Communication)
Prerequisite: None
 ฝกทักษะการใชภาษาไทยในชีวิตและสังคม ดานการฟงพูด การอานและการ
เขียน การฟงและการอานจับใจความ การพูดในที่ประชุม การเขียนความเรียงตาง ๆ 
การใชภาษาสื่อมวลชน การอานสิ่งพิมพประเภทตางๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษา
หาความรู  และการใชภาษาในการสื ่อสารในชีวิตประจำวัน การรู เทาทันความ
เปลี่ยนแปลงทางภาษาไทยที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งฐานะผูรับสารและผูสงสาร

GE1053 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1   3(2-2-5)
 (English for Communication I)
Prerequisite: None
 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอานและการเขียนโดย
เนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE1063 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2   3(2-2-5)
 (English for Communication II)
Prerequisite: GE 1053
 การใชทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียนใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยเนนการฟงและการพูดในชีวิตประจำวัน

GE 1082 โลกทัศนกับการดำเนินชีวิต    2(2-0-4)
 (World View and Ways of Life)
Prerequisite: None 
 ความหมายและความสำคัญของโลกทัศน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโลกทัศน โลก
ทัศนกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามเพื่อเขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคมและสิ่ง
แวดลอม บนพื้นฐานจริยธรรมทางปรัชญาและศาสนา โลกทัศนที่มีตอการอุทิศตนเพื่อ
สวนรวม และการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมโลก

GE1092 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต    2(2-0-4)
 (Psychology for Living)
Prerequisite: None
 ศาสตรเกี่ยวกับความเขาใจตนเอง  การตระหนักในคุณคาของตน  ความเขาใจ
ผูอื่น การสรางความสัมพันธ การมีสุขภาพจิตที่ดีในการดำรงชีวิต เสริมสรางการทำงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการกับปญหา  และการพัฒนาศักยภาพแหง
ตน

GE1102 ไทยกับสภาวการณโลก    2(2-0-4)
 (Thailand in Contemporary World Events)
Prerequisite: None
 การปรับตัวของไทยดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
การสื่อสารและเทคโนโลยี โอกาสและผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ แนวคิด
การคาเสรี ไทยกับเขตการคาเสรีสำคัญแนวโนมของภูมิภาคเอเซียและสถานการณโลกใน
อนาคต ตลอดจนความรวมมือในการแกปญหาของประชาคมโลกเพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางยั่งยืน
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GE1112 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง            2(2-0-4)
 (Life and Sufficiency Economy)
Prerequisite: None
 ความเปนมา และความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลักการ
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนแนวทางการดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธระหวางเกษตรทฤษฎีใหม
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในโครงการพระราชดำริ การประยุกต
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียง
และการรวมเปนพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

GE1122 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู   2(2-0-4)
 (Information Technology and Learning)
Prerequisite: None
 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันและโปรแกรมประยุกตในการ
สืบคนขอมูล การแสวงหาความรู การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายคอมพิวเตอร ฐานขอมูลและแหลงขอมูลเพื่อการเรียนรู  คุณธรรม 
จริยธรรมในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

GE 1142  จีนศึกษา         2(2-0-4)
 (Chinese Studies)
Prerequisite: None
 ลักษณะภูมิประเทศ เหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรการปกครองชนชาติ 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาและวิถีแหงจีน

GE 1172 การดูแลและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม  2(1-2-3)
 (Holistic Health Care)
Prerequisite: None 
 การดูแลสุขภาพแบบองครวม องคประกอบของสุขภาพองครวม การดูแล
สุขภาพและการดำเนินชีวิตแบบองครวม โครงสรางและหนาที่การทำงานของรางกาย
มนุษย ชีวิตกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย การ
ปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและออกกำลังกาย การเลือกบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ การนำความรูและทักษะการออกกำลังกายไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได
อยางเหมาะสม การฝกภาคปฏิบัติที่เนนการเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 

GE 2122 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     2 (2-0-4)
 (Chinese for Communication)
Prerequisite: None
 สัทอักษรพินอิน  โดยเนนการฟง พูดคำศัพท รูปประโยคภาษาจีนในสถานการณ
ประจำวัน และวิชาชีพพ้ืนฐาน  ความรูดานไวยากรณเบ้ืองตน

GE2142 อาเซียนศึกษา     2(2-0-4)
 (ASEAN Studies)
Prerequisite: None
 พฒันาการของอาเซียน ความเปนมาของชาติสมาชิกอาเซียนโอกาส ผลกระทบ 
และความรวมมือระหวางประชาคมอาเซียนใน3 เสาหลัก ดานความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคมและวัฒนธรรม

GE2152 ผูประกอบการยุคใหม    2(2-0-4)
 (Modern Entrepreneurship)
Prerequisite: None  
 แนวคิดในการจัดการธุรกิจ ความสำคัญของธุรกิจ พื้นฐานความรูทางธุรกิจ 
ที่สามารถนำไปใชในการเปนผูประกอบการ การวางแผนธุรกิจเพื่อใชในการดำเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม โดยการใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศใหยั่งยืน

GE 2162 ทักษะการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา    2(2-0-4)
 (Learning Skills in Higher Education)
Prerequisite: None
 ความสำคัญของทักษะการเรียน คุณลักษณะของผูที่ประสบผลสำเร็จในการ
เรียน  เตรียมพรอมที่จะเรียนดวยการสรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีตอการเรียน การตั้ง
เปาหมายในการเรียน การวางแผนการเรียนและการบริหารเวลา การสรางสมาธิในการ
เรียน การจดบันทึกคำบรรยาย การอาน การเตรียมตัวสอบ การทำขอสอบ และทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

GE 2182 สุนทรียภาพแหงชีวิต    2(2-0-4) 
 (Aesthetic for Life)
Prerequisite: None
 ความหมาย ประวัติและพัฒนาการแนวคิดทางสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางความงาม ความดีและความจริง ความซาบซึ้งในคุณคาแหงความงามตาม
ธรรมชาติและความงามที่มนุษยสรางขึ้น ศิลปะกับศีลธรรม คุณคาแหงความงามของ
ชีวิต

GE2192 วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย   2(2-0-4)
 (Thai Culture and Wisdom) 
Prerequisite: None
 ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะสังคม  วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
บทบาทหนาที่ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ความหลากหลายและ
ลักษณะรวมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย วิถีชีวิตและแบบแผนความคิดความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมในปจจุบัน การเห็นคุณคา การอนุรักษ พัฒนา และสรางสรรควัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยกับการแกไขปญหาสังคมอยางสรางสรรคในยุคโลกาภิวัตน

GE2202 กฎหมายกับสังคม     2(2-0-4)
   (Law and Society)
Prerequisite: None
 ความสัมพันธระหวางสังคม รัฐกับกฎหมายทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยา
ทางกฎหมาย ปฏิสัมพันธระหวางกฎหมายกับสังคมตอการสรางกฎเกณฑแหงกฎหมาย 
การบังคับใชกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎหมายในสภาพความจริงของสังคม กรณี
ศึกษาและสถานการณจำลอง บทบาทของกฎหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

GE2212 ภาวะผูนำกับการจัดการ    2(2-0-4)
 (Leadership and Management)
Prerequisite: None
 ลักษณะของผูนำและภาวะความเปนผูนำ  การพัฒนาและบูรณาการ กระบวนการ
ทางการจัดการเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะทางดานการทำงานรวมกับผูอ่ืน
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GE2232 มนุษยกับสิ่งแวดลอม    2(2-0-4)
 (Human and Environment)
Prerequisite: None
 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศปญหาและผลกระทบ
จากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  แนวทางการแกป ญหา
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและสรางความตระหนัก
ในการรักษาสิ่งแวดลอม

GE2242 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม   2(2-0-4)
 (Intercultural Communication)
Prerequisite: None
 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและการดำเนินชีวิต
ของบุคคลตางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร กระบวนการสื่อสารเพื่อสรางความ
สัมพันธ ความสำคัญการตระหนักถึงวัฒนธรรมที่แตกตาง การเลือกใชสื่อและเตรียมสาร
ใหเหมาะกับผูรับสาร

GE2292 การคิดเชิงระบบกับการแกปญหาในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
 (Systematic Thinking and Problem Solving in Daily Life)
Prerequisite:   None
 ความหมายและคุณคาของการคิด การคิดเชิงวิเคราะหกับการคิดเชิงระบบ 
หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การใชปญญาหาเหตุผลและการวิเคราะหการใชเหตุผลผิด
ที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน

MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    3(2-3-5)
 (Microbiology and Parasitology)
Prerequisite: None
 การจำแนกชนิดของจุลินทรียและปรสิต การจัดหมวดหมู โครงสรางและ
หนาที่  การเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม  พันธุศาสตร  การควบคุมจุลินทรีย  วงจรชีวิตของ
ปรสิต  การควบคุมและปองกันโรค  โรคติดเชื้อในระบบตาง ๆ  ภูมิคุมกันของมนุษยตอ
การรุกรานของสิ่งที่ทำใหเกิดโรค  และเทคนิคปฏิบัติทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
เบื้องตน

NG 1412 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลและการพยาบาล 2(2-0-4) 
 ในระบบสุขภาพ
 (Basic Conceptsin Nursing and Nursing in Health System)
Prerequisite: None
 วิวัฒนาการของแนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล สุขภาพองครวม ระบบ
สุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการการพยาบาล บทบาทและความรับผิดชอบ
ของพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ

NG 2132 วิทยาการระบาดและชีวสถิติ   2(2-0-4)
 (Epidemiology and Biostatistics)
Prerequisite: None
 แนวคิด หลักการของวิทยาการระบาด  การเกิดและการกระจายของโรค รูป
แบบทางวิทยาการระบาดในการศึกษาสาเหตุของปญหา การปองกันและควบคุมโรค การ
ศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝาระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด  สถานการณ
และแนวโนมทางวิทยาการระบาดของปญหาโรคติดเช้ือ  โรคไรเช้ือ โรคอุบัติใหมและโรค
อุบัติซ้ำ ตลอดจน ความหมายและ แนวคิดเบ้ืองตนของชีวสถิติ ประเภทของขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติอนุมาน สถิติชีพและตัวชี้วัดทาง
สุขภาพ เพ่ือใหการพยาบาลไดเหมาะสมตามสภาพของปญหาท่ีพบ 

NG 2313 การพยาบาลพื้นฐาน    3(1-6-2)
 (Fundamental Nursing)
Prerequisite:None
 การใชหลักปราศจากเชื้อในการพยาบาลดวยแนวคิดสุขภาพองครวม การ
ปฏิบัติในการรับผูปวยใหม และจำหนาย หลักการการพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ตองการพ้ืนฐานดานสุขอนามัย  ความปลอดภัย การดูแลดานอาหาร อากาศ การใหสาร
น้ำทางหลอดเลือดดำ  การขับถาย  บาดแผล การบริหารยา  การดูแลกอนและหลังการ
ผาตัด วิธีการเก็บส่ิงคัดหล่ังจากรางกายเพ่ือการสงตรวจ การพยาบาลเม่ือผูปวยเสียชีวิต

NG 2413 ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน         3(0-9-0) 
 (Fundamental Nursing Practicum)
Prerequisite: NG 2313
 ฝกปฏิบ ัต ิการพยาบาลผู ป วยดวยการใชแนวคิดสุขภาพองครวมใน
กระบวนการพยาบาลเพื่อการตอบสนองความตองการพื้นฐาน การมีสุขอนามัยที่ดี 
ความสุขสบาย สรางเสริมสุขภาพ และสงเสริมการมีชีวิตอยูอยางปลอดภัยของผูปวยที่
ครอบคลุมความตองการดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ คำนึงถึงสิทธิผูปวย
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 2452 จริยธรรมทางการพยาบาลและกฎหมาย  2(2-0-4)  
 (Ethics Related to Nursing Professional and Law)
Prerequisite: None
 ทฤษฎีจริยศาสตร  หลักจริยธรรมในวิชาชีพ การพัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ 
จรรยาบรรณพยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม และปญหาจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หลักทั ่วไปของกฎหมาย กฎหมายอาญา 
กฎหมายแพง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ สิทธิผู ปวย สิทธิ
พยาบาล และกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ 

NG 2462 การประเมินภาวะสุขภาพและกระบวนการพยาบาล 2(1-3-2)
 (Health Assessment and Nursing Process)
Prerequisite: AN1213&PS2002
 หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ การใชแนวคิดสุขภาพองครวมใน
กระบวนการพยาบาล ตั้งแตการรวบรวมขอมูลการวินิจฉัยการพยาบาล การกำหนด
ผลลัพธทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมิน
ผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล การวางแผนจำหนายผูปวย การฝกทักษะ
การตรวจรางกาย การประเมินภาวะสุขภาพและการใชกระบวนการพยาบาล 

NG 2503 การพยาบาลมารดาและทารก   3(3-0-6)
 (Maternal and Newborn Nursing)
Prerequisite: None
 แนวคิดภาวะสุขภาพของมารดา ทารกและครอบครัว  สิทธิสตรี  สิทธิ
ประโยชนในการดูแลสุขภาพของมารดา  อนามัยเจริญพันธุ ภาวะมีบุตรยาก การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรจิตสังคม โภชนาการในมารดาทารกระยะตั้งครรภ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ การใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการ
พยาบาลที่ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันปญหาสุขภาพการฟนฟูสุขภาพ 
การใชยาทางสูติกรรมอยางสมเหตุผล การเลี้ยงทารกดวยนมมารดา การสงเสริมให
ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลมารดาทารกภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สิทธิผูปวย  จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
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NG 2623 การพยาบาลผูใหญ 1     3(3-0-6)
 (Adult Nursing, I)               
Prerequisite: PA 2223&PM2103
 พัฒนาการวัยผูใหญ มโนทัศนและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพและการเจ็บ
ปวยในวัยผูใหญการใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาล ในผูปวยผูใหญท่ีมี
ความผิดปกติของการยอยและการเผาผลาญ การขับถายอุจจาระ-ปสสาวะ ภาวะสมดุล
สารน้ำ อิเล็กโทรไลตและกรดดาง ระบบผิวหนัง  และปญหาการผันแปรของการไดรับ
ออกซิเจน ท้ังในระยะเฉียบพลัน และเร้ือรัง ท่ีครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกัน
ปญหาสุขภาพ และการฟนฟูสภาพ โภชนบำบัด การใชยาอยางสมเหตุสมผล โดยมุงใหมี
การดูแลตนเอง การมีสวนรวมของครอบครัว ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 

NG2712  การพยาบาลเด็กและวัยรุน1   2(2-0-4)
 (Child and Adolescent Nursing I)
Prerequisite: None
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยตั้งแตวัยทารกถึงวัยรุนตอนตน การ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐานการสื่อสารกับเด็กและวัยรุน ความฉลาดทางอารมณ ภาวะ
โภชนาการ การนอน การเลน การสรางภูมิคุมกันโรค การปองกันอุบัติเหตุ ปญหาการ
ใชสื่อดิจิทัลและปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กแตละวัย แนวคิดสุขภาพองครวมในการ
ดูแลเด็กและวัยรุ น โดยยึดครอบครัวเปนศูนยกลางภายใตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ปฏิญญาสากลวาดวยเรื่องสิทธิเด็กและเยาวชน

NG 3353 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก   3(0-9-0)
 และการผดุงครรภ 1
 (Nursing Practicum for Maternal Newborn and Midwifery I)
Prerequisite: NG 2503
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลใน
สตรีตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอดที่ครอบคลุมการสรางเสริม ปองกัน  
ฟนฟูสุขภาพ การรับฝากครรภ  การทำคลอดปกติ  และการพยาบาลทารกแรกเกิด
ปกติ โภชนาการ การใชยาทางสูติกรรมอยางสมเหตุผล การสงเสริมการเลี้ยงทารกดวย
นมมารดา สงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลมารดาและทารกภายใตความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิผูปวยจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 3363 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดาทารก   3(0-9-0) 
 และการผดุงครรภ 2
 (Nursing Practicum for Maternal Newborn and Midwifery II)
Prerequisite: NG3493&NG 3353
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลใน
สตรีที่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ  ระยะคลอด และหลังคลอด 
ครอบคลุมการสรางเสริม ปองกัน ฟนฟูสุขภาพ การพยาบาลสตรีที ่ไดรับการทำ
สูติศาสตรหัตถการ และไดรับการตรวจวินิจฉัยดวยเครื่องมือพิเศษ การพยาบาลทารก
แรกเกิดที่มีภาวะแทรกซอน โภชนาการ การใชยาทางสูติกรรมอยางสมเหตุผล สงเสริม
ใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลมารดาและทารกภายใตความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิทธิผูปวยจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG3433 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   3(3-0-6)
 (Mental Health and Psychiatric Nursing)
Prerequisite: None
 แนวคิดความตอเน่ืองของภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บปวยทางจิต ทฤษฏีการ
พยาบาลและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การใชแนวคิดสุขภาพ
องครวมในกระบวนการพยาบาลสำหรับบุคคลท่ัวไปบุคคลท่ีมีภาวะเส่ียง และบุคคลท่ีเจ็บ
ปวยทางจิตในโรงพยาบาลและท่ีบาน ในการปองกันการเจ็บปวยทางจิต การสรางเสริม 
การบำบัด และการฟนฟูสุขภาพจิต ดวยวิธีการทางการพยาบาลจิตเวชท่ีหลากหลายและ
ทันสมัย การใชยาทางจิตเวชไดอยางถูกตองและตอเน่ือง ท้ังน้ีคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิ
ผูปวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG3473 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 1      3(0-9-0)     
 (Adult Nursing Practicum I)                      
Prerequisite: NG 2413 & NG2623
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลในผูปวย
ผูใหญท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับสารน้ำ อิเล็กโทรไลตและกรดดาง การยอยและการเผาผลาญ  
การขับถายอุจจาระ-ปสสาวะ  ปญหาการผันแปรออกซิเจน ท้ังในระยะเฉียบพลันและเร้ือรัง 
และการเกิดภาวะแทรกซอนและการกลับเปนซ้ำเนนการพัฒนาศักยภาพตนเองและให
ครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล  โดยคำนึงถึงความเปนมนุษยที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภายใตขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

NG 3493 การผดุงครรภ     3(3-0-6)
 (Midwifery)
Prerequisite: NG 2503 
 บทบาทและสมรรถนะของผดุงครรภ การใชแนวคิดสุขภาพองครวมใน
กระบวนการพยาบาลท่ีครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันปญหาสุขภาพการ
ฟนฟูสุขภาพในสตรีท่ีมีภาวะเส่ียงหรือภาวะแทรกซอนในระยะต้ังครรภ ระยะคลอด ระยะ
หลังคลอด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและที่มีภาวะแทรกซอน การทำคลอด
ปกติ การใชยาทางสูติกรรมอยางสมเหตุผล  การใชเครื่องมือพิเศษในการตรวจวินิจฉัย  
การชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการและสงเสริมใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแล
มารดาทารก ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามมาตรฐานสากลจริยธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพ 

NG 3563 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3(0-9-0)
 (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
Prerequisite: NG3433 
 ฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมใน
กระบวนการพยาบาล โดยการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต การวินิจฉัยปญหา
สุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนการบำบัดทางการพยาบาลจิตเวช รายบุคคลและรายกลุม 
การใชเทคนิคในการส่ือสารการจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการบำบัด และการใชยาทางจิตเวชได
อยางถูกตองและตอเน่ือง ท้ังในโรงพยาบาลและท่ีบาน  โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิผู
ปวยความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตขอบเขตของกฎหมาย  จริยธรรม  และจรรยา
บรรณวิชาชีพการพยาบาล



18
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

NG 3652 การพยาบาลผูสูงอายุ    2(2-0-4)
 (Gerontological Nursing)
Prerequisite: None
 มโนทัศนทางการพยาบาลผูสูงอายุ ประเด็น และแนวโนมของผูสูงอายุ ทฤษฏี
ความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การใชแนวคิดสุขภาพองครวมใน
กระบวนการพยาบาลเพ่ือการเสริมสรางสุขภาพ การปองกันภาวะแทรกซอน การฟนฟู
สภาพ ครอบคลุมการใชยาอยางสมเหตุผลเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดำรงชีวิตไดยืนยาวอยาง
เปนสุข และสมศักดิ์ศรีดวยความสามารถของตนเองและการมีสวนรวมของครอบครัว 
การเตรียมความพรอมในการเผชิญหนากับวาระสุดทายของชีวิตสำหรับผูสูงอายุ และ
ครอบครัว ภายใตขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

NG 3653 การพยาบาลผูใหญ 2                  3(3-0-6)
 (Adult Nursing II)
Prerequisite: NG 2623
 การใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาล ในผูปวยผูใหญท่ีมีการ
สรางและการเจริญที่ผิดปกติของเซลล ปญหาดานการรับความรูสึก และสัมผัส การ
เคล่ือนไหว ภูมิคุมกันโรคและการอักเสบ ระบบสืบพันธุและการพยาบาลในหองผาตัด ท้ัง
ในระยะเฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่ครอบคลุมการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันปญหา
สุขภาพ และการฟนฟูสภาพ โภชนบำบัด การใชยาอยางสมเหตุสมผล โดยมุงใหมีการดูแล
ตนเอง  การมีสวนรวมของครอบครัว ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตขอบเขต
ของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

NG 3663 ปฏิบัติการการพยาบาลผูสูงอายุ   3(0-9-0)
 (Gerontological Nursing Practicum)
Co-requisite: NG3652 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลในผู
สูงอายุท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ  ภาวะเส่ียง และภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและเร้ือรังท้ังระดับ
บุคคลครอบครัว ชุมชน เพ่ือสรางความสามารถใหผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองดานการ
สรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสภาพ  การปองกันภาวะแทรกซอน และ
การกลับเปนซ้ำ รวมถึงการใชยาอยางสมเหตุผล ตลอดจนการดูแลในระยะสุดทายของ
ชีวิต  ใชการมีสวนรวมของครอบครัวโดยคำนึงถึงสิทธิผูสูงอายุ ความแตกตางทาง
วัฒนธรรม ภายใตขอบเขตของกฎหมาย  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล

NG3673 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญ 2      3(0-9-0) 
 (Adult Nursing Practicum II)                      
Prerequisite: NG3473& NG3653
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลในผู
ปวยผูใหญท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับการรับความรูสึกและสัมผัส การเคล่ือนไหว ภูมิคุมกัน
โรคและการอักเสบ การสรางและการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติของเซลล  ระบบสืบพันธุและ
การพยาบาลในหองผาตัด ท้ังในระยะเฉียบพลันและเร้ือรัง และการเกิดภาวะแทรกซอน
และการกลับเปนซ้ำ การวางแผนจำหนายผูปวย โดยมุงใหมีการดูแลตนเอง การมีสวนรวม
ของครอบครัวที ่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตขอบเขตของกฎหมาย 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

NG3712 การพยาบาลเด็กและวัยรุน 2    2(2-0-4)
 (Child and Adolescent Nursing II)
Prerequisite: NG2712
 การใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลในเด็กและวัยรุนท่ีปวย
ดวยโรคที่พบบอย โรคอุบัติใหมในระบบตางๆ  และปญหาในเด็กที่ถูกทารุณกรรม 
ปฏิกิริยาการปรับตัวของผูปวยเด็กเม่ือเขารับการรักษาในโรงพยาบาล แนวคิดการดูแลเด็ก
และวัยรุนโดยยึดครอบครัวเปนศูนยกลางโภชนบำบัด การใชยาอยางสมเหตุผลการ
พยาบาลผูปวยเด็กในระยะสุดทาย ภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิผูปวย 
สิทธิบิดามารดาหรือผูปกครอง จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ

NG3714 ปฏิบัติการการพยาบาลเด็กและวัยรุน   4(0-12-0) 
 (Child and Adolescent Nursing Practicum)
Prerequisite: NG3712 
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลในเด็ก
และวัยรุนที่สุขภาพดี ที่อยูในภาวะเสี่ยง ที่ปวยดวยโรคที่พบบอย โรคอุบัติใหมในระบบ
ตางๆ  และปญหาในเด็กที่ถูกทารุณกรรม ทั้งในระยะเฉียบพลัน เรื้อรัง และในระยะ
สุดทาย การใชยาอยางสมเหตุสมผล การเกิดภาวะแทรกซอนและการกลับเปนซ้ำ และการ
วางแผนจำหนายผูปวยโดยเนนครอบครัวเปนศูนยกลาง และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภายใตสิทธิเด็ก สิทธิผูปวย สิทธิบิดามารดาหรือผูปกครอง  จริยธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพ

NG 4311 ปฏิบัติการการพยาบาลในภาวะวิกฤติ    1(0-3-0) 
 ฉุกเฉินและสาธารณภัย  
 (Nursing Practicum in Critical State Emergency and Disaster)
Prerequisite: NG3653
Co-requisite:  NG4312
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลในผู
ปวยภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉินและในระบบการแพทยฉุกเฉิน การจัดการสาธารณภัยใน
สถานท่ีเกิดเหตุและสถานพยาบาล การใชอุปกรณและเคร่ืองมือพิเศษ และการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงสิทธิผูปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม จริยธรรม ภายใต
ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
 
NG 4312 การพยาบาลในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินและสาธารณภัย 2(2-0-4) 
 (Nursing Care in Critical State Emergency and Disaster)
Prerequisite: NG 3653
 แนวคิดการพยาบาลวิกฤตและภาวะฉุกเฉิน ระบบการแพทยฉุกเฉินการเคล่ือน
ยายและการสอตอผูปวย การจัดการสาธารณภัยในสถานที่เกิดเหตุและสถานพยาบาล 
และการใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลมาใชแกปญหาสุขภาพในผูปวย
ภาวะวิกฤต ผูปวยบาดเจ็บ และผูปวยบาดเจ็บฉุกเฉิน การใชอุปกรณและเครื่องมือ
พิเศษการใชยาอยางสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงสิทธิผูปวย ความแตกตางทางวัฒนธรรม 
จริยธรรม ภายใตขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

NG4412 การรักษาเบ้ืองตน      2(2-0-4)
 (Primary Medical Care)
Prerequisite: None
 ขอกำหนดการรักษาโรคเบ้ืองตนในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ การวินิจฉัยแยกโรค
และใหการรักษาเบื้องตน การใชยาอยางสมเหตุสมผล การชวยฟนคืนชีพ การใหคำ
แนะนำ คำปรึกษาสุขภาพ และการสงตอผูปวย ดวยแนวคิดสุขภาพองครวมโดยคำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน สิทธิผูปวย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ



19
คูมือการศึกษา  ปการศึกษา 2562

NG4502  ภาวะผูนำและการจัดการทางการพยาบาล          2(2-0-4) 
 (Leadership and Nursing Management)
Prerequisite: None
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับภาวะผูนำทางการพยาบาล  กลยุทธการเปน
ผูนำและการเปนผูตามทางการพยาบาลการจัดการองคการทางการพยาบาล แนวคิด 
ทฤษฎีและกระบวนการบริหารทางการพยาบาล การบริหารคุณภาพและการบริหาร
ความเสี่ยงทางการพยาบาล กลยุทธการบริหารจัดการทางการพยาบาลดวย
แนวคิดสุขภาพองครวมประเด็นปญหาและแนวโนมในการบริหารจัดการทางการ
พยาบาล และการพัฒนาวิชาชีพ

NG 4533 ปฏิบัติการการรักษาเบื้องตน    3(0-9-0)
 (Primary Medical Care Practicum)
Co-requisite: NG4412
 ฝกปฏิบัติการวินิจฉัยแยกโรคและใหการรักษาโรคเบื้องตนตามขอกำหนดการ
รักษาโรคเบื้องตนในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ  ใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการ
พยาบาล  การใชยาอยางสมเหตุสมผล การใหคำแนะนำและคำปรึกษาสุขภาพ การสง
ตอผูปวยเพื่อการรักษา โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของครอบครัว สิทธิมนุษยชน  สิทธิ
ผูปวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 4542 การพยาบาลชุมชน    2(2-0-4)
 (Community Nursing)
Prerequisite: None
 ระบบสุขภาพชุมชน แนวคิดการพยาบาลชุมชน การใชแนวคิดสุขภาพองครวม
ในกระบวนการพยาบาลประกอบดวยการประเมินสุขภาพชุมชน การวางแผนงานหลัก
และโครงการ กลวิธีและนวัตกรรมในการแกไขและพัฒนาสุขภาพชุมชน และการ
ประเมินผลการพยาบาลชุมชนตามปญหาและกลุมวัยเพื่อสรางเสริมสุขภาพ ปองกัน
ปญหาสุขภาพและโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน 
สิทธิผูปวยความหลากหลายทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG 4654 ปฏิบัติการการพยาบาลชุมชน    4(0-12-0)
 (Community Nursing Practicum)
Co-requisite: NG4542
 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลตาม
ปญหาและกลุ มวัยในชุมชนเพื ่อสรางเสริมสุขภาพ ปองกันปญหาและโรค รักษา
พยาบาล และฟ นฟูสภาพ โดยการประเมินสุขภาพชุมชน วางแผนงานหลักและ
โครงการ และใชกลวิธีในการแกไขและพัฒนาสุขภาพชุมชน  รวมกับทีมสุขภาพ และผู
มีสวนเกี่ยวของในชุมชน  ทั้งนี้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สิทธิผูปวยจริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ

NG4713 ปฏิบัติการการจัดการทางการพยาบาล  3(0-9-0) 
 (Nursing Management Practicum)
Co-requisite: NG4502
 ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพในบทบาทผูนำและผูตาม  การจัดการและ
การตัดสินใจทางการพยาบาลโดยใชแนวคิดสุขภาพองครวมในกระบวนการพยาบาลการ
บริหารคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงทางการพยาบาลคำนึงถึงสิทธิผูปวย ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

NG4853 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  3(2-2-5)
 (Research and Innovation in Nursing)
Prerequisite: NG2132
 แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จรรยาบรรณในการวิจัย 
ลิขสิทธิ์ทางปญญา (Intellectual copyright) นวัตกรรมสุขภาพและการพยาบาล 
กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การจัดกระทำกับขอมูลการ
วิจัย การเผยแพรผลการวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม 

PA 2223  พยาธิสรีรวิทยา      3(3-0-6)
 (Pathophisiology)
Prerequisite: AN1213&PS 2002
 มโนทัศนการเกิดโรค สาเหตุ และกลไกท่ีทำใหเกิดพยาธิสภาพ การเปล่ียนแปลง
โครงสราง  หนาท่ีของเน้ือเย่ือ อวัยวะในระบบตาง ๆ  กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการ
ปรับตัวของรางกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ  ตลอดจนแนวทางการตรวจวินิจฉัยทาง
คลินิกในการคนหาพยาธิสภาพ แนวทางการรักษาและการเช่ือมโยงสูการพยาบาล

PM 2103 เภสัชวิทยา     3(3-0-6)
 (Pharmacology)
Prerequisite: PS 2002
 ความรูพ้ืนฐานของการบริหารยา รูปแบบของยา กลไกการออกฤทธ์ิของยา ฤทธ์ิ
ขางเคียง และพิษของยาพระราชบัญญัติตำหรับยา มาตรฐานและบัญชียาหลักแหงชาติ

PS2002  สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ   2(2-0-4)
 (Physiology for Health Science)
Prerequisite: BI 1012
 ศึกษาหนาที่และกลไกการทำงานของระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย การ
ทำงานของเซลลและเนื้อเยื่อ การควบคุมสมดุลของระบบในรางกายในสภาวะปกติ
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