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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร์ 
คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน : พยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป      
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย       :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Nursing Science Program 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
     ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ชื่อย่อ  :  พย.บ.   
     ภาษาอังกฤษ      ชื่อเต็ม :  Bachelor of  Nursing  Science 
 ชื่อย่อ  :  B.N.S. 
 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร  
    5.1  รูปแบบ 
            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    5.2  ภาษาท่ีใช้ 
            ภาษาไทย  
    5.3  การรับเข้าศึกษา 
            นักศึกษาไทย 
    5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
    5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

           6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
     -หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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          -เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
     -กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 27 
พฤศจิกายน 2563 
 -กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 16 มกราคม 2564 
 -สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2566  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 
    8.1 เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และ 
         ระดับตติยภูมิ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
    8.2 เป็นพยาบาลประจ าโรงเรียน/สถานประกอบการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

8.3 เป็นนักวิจัยด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
    8.4 ประกอบอาชีพอิสระด้านธุรกิจสุขภาพภายใต้กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์   
 
9. ช่ือ นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

1 น.ส.สรวงสุดา เจริญวงศ์ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-ปร.ด.  
-พย.ม.  
 
-ประกาศนยีบัตรพยาบาล
ศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

-การพยาบาล 
-การพยาบาลผู้ใหญ ่
 

-ม.ขอนแก่น 
-ม.สงขลานครินทร์ 
 
-วพบ.นราธิวาส 

2558 
2544 

 
2540 

2 น.ส.ฟูซียะห์ หะย ี
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-ปร.ด.  
 
 
 
-พย.ม.  
 
-พย.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

-พยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรนานาชาต ิ
 
 
-การพยาบาลผู้ใหญ่  

-ม.เชียงใหม่ 
 
 
 
-ม.สงขลานครินทร์ 
 
-ม.มหิดล 

2563 
 
 
 

2552 
 

2546 
3 นางมุสลินท์ โตะแปเราะ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
-พย.ม.  
 
 
-พย.บ. 

-สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช
ศาสตร์ 

-ม.มหิดล 
 
 
-วพบ.นราธิวาส 

2548 
 
 
2542 

4 น.ส.บุญยิ่ง  ทองคุปต์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-พย.ม.  
 
-พย.บ. 

-การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน 

-ม.สงขลานครินทร์ 
 
-วพบ.นราธิวาส 

2552 
 
2542 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสุด) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

5 น.ส.ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-พย.ม. 
 
-พย.บ.  

-การพยาบาลเด็ก -ม.บูรพา 
 
-วพบ.นราธิวาส 

2553 
 
2548 

6 น.ส.นิซรีน เจ๊ะมามะ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

-พย.ม.  
 
-พย.บ. 

-การผดุงครรภ์ -ม.เชียงใหม่ 
 
-ม.นราธิวาสราช
นครินทร์ 

2557 
 
2553 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 10.1 การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลอง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

10.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ แหล่งฝึกหลักในสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับคือ ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ระดับตติยภูมิ ได้แก่ 
โรงพยาบาลศูนย์ และหน่วยงานด้านสุขภาพในสังกัดหน่วยงานอื่น   
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                      

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ ในระยะการเปลี่ยนแป ลงส าคัญ          
จากแผนพัฒนาประเทศที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ .ศ. 2561-2580 ซึ่งประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า
ของโลกไร้พรมแดนโดยเฉพาะการค้าเสรีอาเซียน และจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
เศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและปฏิรูปกระบวนการท างานเพ่ิมศักยภาพทางการ
แข่งขัน  นอกจากนั้นสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร หรือ M e d i c a l  H u b  ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยี     
และนวัตกรรมใหม่เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New S-Curve) และเป็นหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมที่ไทยก าลังเดินหน้าไปเป็นศูนย์กลางของอาเซียนตามนโยบาย Thailand 4.0  ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนทางด้านการพยาบาล จึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศทางด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลให้มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และสามารถเข้าสู่การแข่งขัน   
ในตลาดแรงงานด้านบริการสุขภาพ 
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      11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ท าให้สังคมไทยเผชิญกับภาวะเลื่อนไหล

ทั้งทางด้านสังคม และวัฒนธรรม จากข้อมูลด้านโครงสร้างประชากรที่พบว่าประเทศไทยได้เข้าสู่
สถานการณ์สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2564 มีผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลงแต่ต้องรับภาระ
ดูแลเด็กและผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น สังคมเริ่มเกิดภาวะวิกฤตด้านคุณธรรมและจริยธรรม  มีปัญหา
สัมพันธภาพของคนในครอบครัวน้อยลง มีภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า และความมั่นคงทางอารมณ์
ลดลง ส่งผลต่อสุขภาพในมิติด้านจิตใจและจิตวิญญาณ    

สถานการณ์ด้านประชากรในสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งด้าน    
ชาติพันธุ์ ศาสนา ประเพณี และความเชื่อ ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ       
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ลักษณะครอบครัว ส่วนใหญ่
เป็นครอบครัวขยาย ภาษาพูดที่ใช้คือ ภาษามลายูถิ่นและมลายูกลาง ส่วนภาษาเขียนใช้ภาษาไทย 
ภาษารูมี ภาษายาวี และภาษาอาหรับ ส่วนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธมีลักษณะครอบครัว       
เป็นครอบครัวขยายเช่นเดียวกัน มีการใช้ภาษาพูดเป็นภาษาไทยท้องถิ่นคือ ภาษาเจ๊ะเห            
และภาษาไทยกลาง นอกจากนั้นจากแนวโน้ม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งผลิตนวัตกรรม
และมีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสูง ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเกิดปรากฏการณ์การแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม ทั้งการผสานวัฒนธรรม และการปรับตัวทางวัฒนธรรมจากการอยู่ร่วมกันของคน     
ต่างภูมิภาคเป็นลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม 

นอกจากนั้นแนวโน้มของปัญหาด้านสุขภาพของคนในสังคมมีความซับซ้อนขึ้น พบว่ามีการ
แพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของโรคอุบัติซ้ า โรคอุบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 สังคม
โลกต้องเผชิญวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 อย่างรุนแรง จนส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ของผู้คนทั่วโลกที่เรียกว่า       
“วิถีปกติใหม ่(New Normal)” เป็นต้น  

ส าหรับสถานการณ์ด้านระบบการศึกษา มีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ       
พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
ในการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องพิจารณาก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังระดับหลักสูตรภายใต้แนวคิด  
Outcome Base Education (OBE) ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ได้วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพยาบาล อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562      
และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล      
และการผดุงครรภ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ร่วมกับข้อมูลผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อความคาดหวังของบัณฑิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559  ของคณะพยาบาลศาสตร์ พบว่า คุณลักษณะที่คาดหวังต่อบัณฑิตพยาบาลในอนาคต    
คือ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงปัจเจกบุคคลและความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม  
ปรับตัวได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล มีบุคลิกภาพดีเชิงวิชาชีพ สื่อสารทางการพยาบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้ มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพ ตลอดจนมีทักษะคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
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12.  ผลกระทบจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย   
      12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตรที่มีความเก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าของโลก
ไร้พรมแดนโดยเฉพาะการค้าเสรีอาเซียน รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  (Medical Hub) มีผลต่อแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้บัณฑิตเพ่ิมความรอบรู้ในศาสตร์
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้าง
นวัตกรรมและการเลือกใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล และความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะด้านการแข่งขันในตลาดงานในอนาคตได้ หลักสูตรได้ปรับปรุงเพ่ิม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรด้านความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านความสามารถในใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยในการให้บริการด้านสุขภาพ โดยมีการเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมในรายวิชาวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาล และเพ่ิมรายวิชาใหม่คือวิชาการบริการด้านสุขภาพกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
วิชาโครงการนวัตกรรมทางการพยาบาลและวิชาบันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ 
เพ่ือให้บัณฑิตเพ่ิมความรอบรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นการเพ่ิม
สมรรถนะด้านการแข่งขันในตลาดงานในอนาคตได้   

นอกจากนั้นจากสถานการณ์ด้ านสั งคมที่ความแตกต่างเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม                      
การเตรียมพร้อมเผชิญกับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ตลอดจนการเผชิญปัญหาโรคติดต่อที่แพร่ระบาดทั่ว
โลกจนท าให้เกิดวิถีปกติใหม่ หลักสูตรจึงปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร มุ่งให้บัณฑิต
สามารถแสดงออกถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ และด้านการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรได้เพ่ิมเนื้อหาความรู้ด้าน
วัฒนธรรมกับการบริการสุขภาพ องค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ิมระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการพยาบาล เพ่ือเสริมทั้งความรู้ เจตคติและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน       
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนสอดคล้องกับสมรรถนะทั้ง 8 ด้าน  
ของบัณฑิตพยาบาลระดับปริญญาตรีที่สภาการพยาบาลก าหนด เปูาหมายเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี       
อัตลักษณ์ด้านสมรรถนะการพยาบาลท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม บัณฑิตสามารถ
สื่อสารและปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในฐานะหุ้นส่วนด้านสุขภาพโดยยึดหลักองค์รวม   
ทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
     12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564 ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ที่ได้ปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรทั้งด้านความสามารถในการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านความสามารถในใช้กระบวนการวิจัย
ในการสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยในการให้บริการด้านสุขภาพ แสดงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการ
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พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มผลิตนวัตกรรมและ
งานวิจัย บูรณาการให้ความรู้ด้ านสุขภาพแก่ประชาชน เด่นด้านคุณธรรมร่วมท านุบ ารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ด ารงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      13.1  กลุ่มวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                13.1.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
                         1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
         10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
               Mathematics in Daily Life 
         10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

             Sciences in Daily Life 
       หมวดวิชาเฉพาะ 
                          2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   

           10-104-203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
     Microbiology and Parasitology  
             10-084-201  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1  
     Anatomy and Physiology I 

       10-084-202  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2   
Anatomy and Physiology II      

10-074-203 ชีวเคมี 
     Biochemistry  
   10-124-201 เภสัชวิทยา 
     Pharmacology  
 

13.1.2 คณะศิลปศาสตร์  
           1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
           - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต   
Beauty of Life 

   11-024-112    ทักษะการคิด  
Thinking Skills 

  11-014-126  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
และการเขียนงานทางวิชาการ                   
Information for Study Skill and Academic Writing 
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                   - กลุ่มวิชาภาษา  
   11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน 
     Malay for Daily Life 
   11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร    
     Spoken Malay for Communication 
   11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
     English Listening and Speaking 
   11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
     Academic English  
   11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
     English Grammar in Everyday Life 

11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     
              Thai for Communication 

11-064-223 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
     Patani Malay Dialect 

11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น      
     Basic Chinese 

11-074-203 การฟังและพูดภาษาจีน 1                 
   Chinese Listening and Speaking 1   

11-074-204 การฟังและพูดภาษาจีน 2                   
   Chinese Listening and Speaking 2  

 
       หมวดวิชาเลือกเสรี  
      13.2  รายวชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน   

รายวิชาต่อไปนี้เป็นวิชาเลือกที่คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอนในหมวดวิชาเลือกเสรี 
ส าหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

มีจ านวน 7 รายวิชา ได้แก่ 
   04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ 
     Digital Technology for Health 
   04-014-339 บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ 

Ways to be an Entrepreneur in Healthcare 
Service 

   04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล   
Nursing Innovation Projects 

04-014-342 การบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน    
     Health Service in Emergency Situation 
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04-014-343 ภาวะผู้น าและการจัดการ    
  Leadership and Management 
04-014-344 คุณค่าของเธอและฉัน    

   Value of you and I 
 

13.2.1 ฝุายวิชาการ ประสานกับกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่องแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ.2564 ร่วมกับคณะหรือสถาบันที่เปิดสอนในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และหมวดวิชาเลือกเสรี เพ่ือขอเปิดรายวิชาล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 13.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อธิบายปรัชญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 13.2.3 งานหลักสูตรและงานการเรียนการสอน ประสานงานกับหัวหน้าสาขาวิชาหรือ 
ฝุายวิชาการของคณะที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน และวัดประเมินผล
ตามแผนการศึกษา 
 13.2.4 งานการเรียนการสอนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดย
นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และสรุปผลการประเมินเสนอต่อฝุายวิชาการเพ่ือน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   
 13.2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดสัมมนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือแจ้ง   
ผลการประเมินรายวิชารับฟังข้อเสนอแนะ และวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

 1.1.1 ปรัชญามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เชื่อว่าการศึกษา การวิจัย วิชาชีพ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชน
สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.1.2 ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความเชื่อว่า
การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าและจ าเป็นต่อสุขภาพของคน พยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีทั้งความรู้ใน
ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ เพ่ือสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้ครอบคลุมองค์รวม สามารถใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยในการให้บริการด้านสุขภาพ 
ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคนชุมชนสังคมของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรม มีภาวะผู้น า มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมี
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวั นและในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบรรลุตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร คือ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์ได้
ครอบคลุมองค์รวม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพ สื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า 
สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยในการให้บริการด้านสุขภาพ 
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงออกถึงการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นหลักสูตรในสาขา     
ขาดแคลน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ออกแบบหลักสูตรตาม
กรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE)   
มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการมีเปูาหมายผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะของพยาบาลที่มีสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมใน
การดูแลสุขภาพท่ามกลางความหลากหลายวัฒนธรรม  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งด้าน
ศาสนา ภาษา โดยเฉพาะวัฒนธรรมมลายูที่ไม่ใช่เป็นเพียงวัฒนธรรมเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นวัฒนธรรมที่ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่      
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ของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและฟิลิปปินส์  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรม สามารถสื่ อสารได้หลากหลายภาษา เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน และมีความสามารถในการท าวิจัยเชิงนวัตกรรมทางการ
พยาบาลโดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถเข้าถึงการเรียนในสาขาวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปแข่งขัน
ในตลาดงานได้ นอกจากนั้นการออกแบบหลักสูตรยังช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มาจากต่างพ้ืนที่  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการพยาบาลในสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่มีวัฒนธรรมมลายูเป็นวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่  
 1.3  วัตถุประสงค์ (Program Objectives) 

เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถ  
และเจตคติ  ดังนี้  
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 1.3.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล  
 1.3.3 สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 1.3.4 มีสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมสามารถปฏิบัติงานและด ารงชีวิตท่ามกลางความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม 
 1.3.5 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยในการให้บริการด้าน
สุขภาพ และแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 
 1.3.6 แสดงภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม และสามารถบริหารจัดการร่วมกับทีม
สุขภาพ 
 1.3.7 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย และภาษาอ่ืนอย่างน้อย 1 ภาษากับบุคคลอ่ืนตามความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 1.3.8 คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการ
พยาบาลและสถานการณ์ทั่วไปได้ 
 1.3.9 แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
 1.3.10 มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการศึกษา 
ค้นคว้า การสื่อสาร และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 1.3.11 สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและสนใจใฝุรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 1.3.12 สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้สถิติอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 1.4  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes : PLOs) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพิจารณาความ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ .ศ. 2560 สมรรถนะหลัก     
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ 10 ข้อ ดังนี้ 
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เมื่อสิ้นสุดการเรียน ผู้เรียนสามารถ : 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้
เกิดสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรม 

1.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมแก่
ผู้สอนโดยจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติซึ่งบรรจุเป็น
แผนพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละ 80 ของอาจารย์มี
แผนการสอนหรือสื่อมัลติมีเดียที่มี
การสอดแทรกการพยาบาล
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
2. ร้อยละ 80 ของจ านวนรายวิชาที่
มีการสอดแทรกการพยาบาล
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
หลักฐาน 
1.รายละเอียดวิชาที่ระบุความหลาย
หลายทางวัฒนธรรม  
2. แผนการสอน สื่อมัลติมีเดียหรือ
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่สอดแทรกความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

PLO 1 แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
PLO 2 ประยุกต์ความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้องมาใช้ในชีวิตประจ าวัน และทางการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ 
PLO 3 ประยุกต์ความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์และกระบวนการพยาบาล 

ในการให้การบริการด้านสุขภาพ 
PLO 4 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครอบคลุมองค์รวม โดยค านึงถึงความปลอดภัยของ

ผู้รับบริการ  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

PLO 5 ใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัยในการให้บริการด้านสุขภาพ 
PLO 6 สื่อสารในชีวิตประจ าวันและในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
PLO 7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO 8 แสดงออกถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
PLO 9 แสดงออกถึงภาวะผู้น า  
PLO 10 แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพและมีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

2.จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาแรกเข้าเกี่ยวกับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมถึง
คุณลักษณะที่นักศึกษาพึงมีเม่ือจบ
การศึกษา 
 
 
 
 
3. จัดกิจกรรมหรือโครงการเสริม
หลักสูตรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความ
ต่างทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
4. จัดกิจกรรมหรือโครงการ
สนับสนุนการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอนรวมถึงแผนการสอนที่มีการ
สอดแทรกความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็นตัวอย่างในการจัดท า 
 

ตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาแรก
เข้าได้รับการเตรียมความพร้อม
เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
หลักฐาน 
1. รายงานสรุปโครงการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่
ระบุในแผนของฝุายพัฒนานักศึกษา
อย่างน้อย 5 โครงการต่อปี
การศึกษา 
หลักฐาน 
1. รายงานสรุปกิจกรรมหรือ
โครงการเสริมหลักสูตรเพ่ือเรียนรู้
เกี่ยวกับความต่างทางวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอนที่
สอดแทรกความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อย 1 โครงการต่อ
ปีการศึกษา 
หลักฐาน 
1. รายงานสรุปกิจกรรมหรือ
โครงการจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ที่สอดแทรกความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

2. แผนการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
และการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในยุค 
New normal  

1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับการเรียนการสอน ครอบคลุม
การจัดท าสื่อออนไลน์ต่างๆ  

 

ตัวบ่งชี้ 
1.ร้อยละ 50 ของอาจารย์มีกลยุทธ์
การสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
 
 

 
2. พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ที่นักศึกษา
สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลา 
 

หลักฐาน 
1. แผนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
ตัวบ่งชี้ 
1.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การใช้ห้องเรียนออนไลน์มากกว่า 
3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
หลักฐาน 
1.รายงานความพึงพอใจจากการใช้
ห้องเรียนออนไลน์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

3. แผนการพัฒนา
ส่งเสริมการท า
นวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการด้าน
สุขภาพ 

ผู้สอน 
1.จัดอบรมแนวคิดการท านวัตกรรม
และการเป็นผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และการสร้าง
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขาวิชารวมทั้งความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ 
 
 
ผู้เรียน 
1.จัดรายวิชาที่สามารถท านวัตกรรม
และสอดแทรกแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการทางสุขภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
1.อาจารย์มีผลงานนวัตกรรมอย่าง
น้อย 1 ชิ้นงานต่อสาขาวิชา 
หลักฐาน 
1.รายงานสรุปโครงการอบรมการ
ท านวัตกรรมและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
2.นวัตกรรมของแต่ละสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 
1.ผู้เรียนมีประสบการณ์การสร้าง
นวัตกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้น (ทั้งงาน
เดี่ยวหรืองานกลุ่ม) ตลอดการเรียน   
4 ปี  
2.มีใบงานที่สอดแทรกแนวคิดการ
เป็นผู้ประกอบการทางสุขภาพอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 
หลักฐาน 



14 
 

 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. เอกสารรายละเอียด มคอ. 3 
ของรายวิชาวิจัยและนวัตกรรม
ทางการพยาบาล วิชาโครงการ
นวัตกรรมทางการพยาบาล และ
วิชาบันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจสุขภาพ 
2. รายงานชิ้นงานนวัตกรรม 
3. รายงานใบงานที่สอดแทรก
แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทาง
สุขภาพอย่างน้อย 1 ชิ้น ตลอดการ
เรียน 4 ปี 

4. แผนการพัฒนาด้าน
ภาษา 

ผู้เรียน 
1. จัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
การใช้ภาษาในรายวิชา 
 
 
 
 
 
ระบบ 
1.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
ผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาดูงาน
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ  
2.จัดท าคลินิกภาษา ในการส่งเสริม
และเป็นที่ปรึกษาด้านภาษา 
3.จัดท าบรรยายการส่งเสริมทาง
ภาษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้แก่ บอร์ดภาษาอังกฤษ ภาษา
มลายู และภาษาจีน  

ตัวบ่งชี้ 
1.ร้อยละ 80 ของจ านวนรายวิชาใน
หลักสูตรมีกิจกรรมให้นักศึกษาน า
ภาษาไปใช้ 
หลักฐาน 
1.รายวิชาที่มีกิจกรรมที่นักศึกษาน า
ภาษาไปใช้ 
 
ตัวบ่งชี้ 
1. มีแผนจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ผู้สอนและผู้เรียนในการศึกษาดูงาน
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 
2. มีคลินิกภาษาที่คณะพยาบาล
ศาสตร์ 1 แห่ง 
3.มีบอร์ดทางภาษาภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์ 2 แห่ง 
หลักฐาน 
1.แผนงบประมาณประจ าปี 
2.คลินิกภาษา 
3.บอร์ดทางภาษา ได้แก่
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และ
ภาษาจีน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 
  ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ            
และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2557 โดยมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ภาคการศึกษาต้น  เดือนมิถุนายน  ถึง เดือนตุลาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม    
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน     ถึง เดือนพฤษภาคม 
  วิชาภาคทฤษฎี  เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์/ตามท่ีคณะก าหนด เวลา 08.20-17.20 น. 
  วิชาภาคปฏิบัติ  เรียนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์/ตามท่ีคณะก าหนด 
   เวรเช้า  เวลา  08.00 – 16.00 น. 
   เวรบ่าย เวลา  16.00 – 24.00 น. 
   เวรดึก  เวลา   24.00 – 08.00 น. 

หมายเหตุ  จ านวนชั่วโมงการเรียนภาคปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง โดยเงื่อนไขการ
ฝึกเป็นไปตามที่แหล่งฝึกตกลงร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ 
    2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 (1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บปุวยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ
ผิดปกติท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

(3) มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
    2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 (1) นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างจ ากัด  

(2) นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ค่อนข้างจ ากัด  
(3) นักศึกษาบางส่วนมาจากต่างภูมิภาค ต้องปรับตัวด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและ

วัฒนธรรม รวมทั้งการปรับตัวเรื่องการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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    2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
 

 ปัญหา กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. การใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

- การจัดสอบคัดเลือกวัด
ความสามารถด้านภาษาของ
นักศึกษาแรกเข้า เพ่ือแบ่งกลุ่ม 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับ
พ้ืนฐานด้านการสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาแรก
เข้าได้ตรงกับระดับความสามารถจริง 
 

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
คะแนนหลังอบรมผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
 
 
 

2. ความแตกต่าง
ทางด้านพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

- การจัดสอบคัดเลือกวัด
ความสามารถด้านพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาแรกเข้า 
เพ่ือแบ่งกลุ่ม 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับ
พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์แก่นักศึกษา
แรกเข้าได้ตรงกับระดับ
ความสามารถจริง  
 

- นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี
คะแนนหลังอบรมผ่านเกณฑ์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

3. การปรับตัวด้าน
ความแตกต่างทาง
สังคมและวัฒนธรรม 
และการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย  

- จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โดยส่งเสริมกิจกรรมท าความ
รู้จักบริบทสังคมวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
พ้ืนที่วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ 
- จัดให้มีระบบอาจารย์ประจ าชั้น
และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา 
- จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

- นักศึกษาร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมการปฐมนิเทศ  
- ไม่มีอุบัติการณ์ปัญหานักศึกษาเกิด
ภาวะ cultural shock จากปัญหาใน
การปรับตัว 
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    2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ใน

แต่ละปีการศึกษา ตลอดระยะเวลา  5 ปี รายละเอียดดังตาราง 
นักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปีที่ 1 100 100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 2  100 100 100 100 
ชั้นปีที่ 3   100 100 100 
ชั้นปีที่ 4    100 100 
รวม 100 200 300 400 400 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 100 100 
      

2.6  งบประมาณตามแผน  
 

        2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท)                                                               
รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ.   

2564 2565 2566 2567 
ค่าบ ารุงการศึกษา 47,880 50,274 52,788 55,427 
ค่าลงทะเบียน 1,793,190 1,882,840 1,976,992 2,075,841 
รวมรายรับ 1,841,070 1,933,123 2,029,780 2,121,268 
  
         2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท)   

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ.   
2564 2565 2566 2567 

ด้านผลิตบัณฑิต 3,716,000 4,243,040 5,350,624 5,479,584 
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ 1,358,000 2,121,520 2,675,312 2,739,792 
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 339,500 530,380 668,828 684,948 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 339,500 530,380 668,828 684,948 
ด้านการบริหารและการจัดการ 2,307,000 3,182,280 4,012,968 4,109,688 
    รวม 6,790,000 10,607,600 13,376,560 13,698,960 
ค่าใช้จ่าย/หัวนักศึกษา 74,719 78,455 82,378 86,469 
     2.7  ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาลัย  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2557 หมวดที่ 10 การโอนย้ายนักศึกษา 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  136 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
          1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                  15 หน่วยกิต
 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 9 หน่วยกิต             
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                6 หน่วยกิต 
               2)  หมวดวิชาเฉพาะ    จ านวนไม่น้อยกว่า             100 หน่วยกิต        
      -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                    19 หน่วยกิต                
      -  กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล                                       81 หน่วยกิต  
              รายวิชาภาคทฤษฎี      45 หน่วยกิต 
   รายวิชาภาคปฏิบัติ      36 หน่วยกิต 
          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า                        6 หน่วยกิต              

 
3.1.3  รายวิชาในหมวดต่างๆ  

          1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                     30 หน่วยกิต 
              1.1) กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์  จ านวน      15 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเรียนวิชาต่อไปนี้          จ านวน       9    หน่วยกิต 
รายวิชา  ชื่อวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 

English Listening and Speaking 
11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5)  

Thai for Communication 
11-064-223 ภาษามลายูถิ่นปาตานี      3(2-2-5) 
  Patani Malay Dialect 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  จ านวน 2 รายวิชา 
11-034-104 **การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5)  
  Malay for Daily Life 
11-034-107 ***ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร                  3(2-2-5)
  Spoken Malay for Communication 
11-034-110 ***การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         3(2-2-5)  

Academic English 
11-034-231 **ภาษาจีนเบื้องต้น      3(2-2-5) 
  Basic Chinese 
11-034-227 **ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  English Grammar in Everyday Life 



19 
 

 

 

11-074-203 **การฟังและพูดภาษาจีน 1                   3(2-2-5)
  Chinese Listening and Speaking 1   
11-074-204 ***การฟังและพูดภาษาจีน 2                     3(2-2-5)
  Chinese Listening and Speaking 2  
หมายเหตุ 
** หมายถึงให้เลือกเรียนในชั้นปีที่ 2 
*** หมายถึงให้เลือกเรียนในชั้นปีที่ 3  
   
              1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จ านวน    9 หน่วยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา     จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต      3(3-0-6)  

Beauty of Life 
11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ 3(2-2-5)
  Information for Study Skill and Academic Writing 
11-024-112    ทักษะการคิด        3(2-2-5)  

Thinking Skills 
 
              1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จ านวน    6 หน่วยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Mathematics in Everyday Life 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  

Science in Daily Life 
 
          2)  หมวดวิชาเฉพาะ     จ านวนไม่น้อยกว่า           100 หน่วยกิต 
              2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จ านวน      19 หน่วยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
04-014-201 พยาธิสรีรวิทยา        3(3-0-6) 

Pathophysiology 
04-014-227     จิตวิทยาพัฒนาการ         2(2-0-4)  

Developmental Psychology  
04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด     1(1-0-2) 
  Nutrition and Nutritional Therapy 
10-074-203 ชีวเคมี            2(2-0-4) 

Biochemistry 
10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1     3(2-2-5) 

Anatomy and Physiology I       
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10-084-202  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2     3(2-2-5) 
Anatomy and Physiology II 

10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา      2(2-0-4) 
Microbiology and Parasitology 

10-124-201 เภสัชวิทยา        3(3-0-6)
  Pharmacology 
 
              2.2) กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล  จ านวน      81 หน่วยกิต 
   รายวิชาภาคทฤษฎี  จ านวน      45 หน่วยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
04-014-202 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล     1(1-0-2) 

Basic Concepts in Nursing 
04-014-203 กระบวนการพยาบาล      2(1-2-3) 

Nursing Process  
04-014-204 การพยาบาลพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 

Fundamental Nursing 
04-014-205 การสร้างเสริมสุขภาพ      2(1-2-3) 

Health Promotion 
04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล     2(1-2-3)
  Nursing Research and Innovation 
04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล   2(2-0-4) 

Ethics and Laws for Nursing Profession 
04-014-210 การบริหารการพยาบาล      2(2-0-4) 

Nursing Administration 
04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1   3(3-0-6) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 
04-014-215 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2   3(3-0-6) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II 
04-014-217 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1     2(2-0-4)  

Nursing of Child and Adolescent I  
04-014-219 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2     2(2-0-4) 

Nursing of Child and Adolescent II  
04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอายุ      2(2-0-4)  

Elderly Nursing 
04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1      3(3-0-6) 

Adult Nursing I 
04-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2      3(3-0-6) 

Adult Nursing II  



21 
 

 

 

04-014-228 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     3(3-0-6)  
Mental Health and Psychiatric Nursing 

04-014-231 การให้การปรึกษาทางสุขภาพและการเยียวยา    2(1-2-3)   
Health Counseling and Health Intervention             

04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1      2(2-0-4) 
Community Nursing I 

04-014-234 การพยาบาลชุมชน 2       2(2-0-4) 
Community Nursing II 

04-014-236 การรักษาโรคเบื้องต้น         2(2-0-4)  
Primary Medical Care 

04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการบริการสุขภาพ      2(2-0-4) 
Cultural Competence with Health Services 
 

   รายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน      36 หน่วยกิต 
04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน     3(0-9-0)  

Practicum of Fundamental Nursing 
04-014-211 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล     1(0-3-0) 

Practicum of Nursing Administration 
04-014-212     ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ     2(0-6-0) 
 Clinical Nursing Elective 
04-014-214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1  3(0-9-0) 

Practicum of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 
04-014-216 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2   3(0–9-0) 

Practicum of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II 
04-014-218 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1     2(0-6-0)  

Practicum of Child and Adolescent Nursing I  
04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2     3(0-9-0) 

Practicum of Child and Adolescent Nursing II  
04-014-222 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ     2(0-6-0) 

Practicum of Elderly Nursing 
04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    3(0-9-0) 

Practicum of Adult and Elderly Nursing I 
04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3(0-9-0) 

Practicum of Adult and Elderly Nursing II 
04-014-229 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1    2(0-6-0) 

Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I 
04-014-230 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2    2(0-6-0) 

Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II 
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04-014-233 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1     2(0-6-0) 
Practicum of Community Nursing I 

04-014-235 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2     2(0-6-0) 
Practicum of Community Nursing II 

04-014-237 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น     3(0–9-0)  
Practicum of Primary Medical Care 

 
          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    จ านวน       6 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนราธิวาส       
ราชนครินทร์ หรือรายวิชาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดสอน เช่น 
รายวิชา  ชื่อวิชา      จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ     2(2-0-4) 
  Digital Technology for Health 
04-014-339 บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ      2(2-0-4) 

Ways to be an Entrepreneur in Healthcare Service 
04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล     2(2-0-4) 

Nursing Innovation Projects 
04-014-342 การบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน     2(2-0-4) 
  Health Service in Emergency Situation  
04-014-343 ภาวะผู้น าและการจัดการ      2(2-0-4) 
  Leadership and Management 
04-014-344 คุณค่าของเธอและฉัน      2(2-0-4)
  Value of you and I 
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หมายเหตุ   
 ความหมายของรหัสวิชา 
 
            -        
 
     
         ล าดับวิชา 
 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป = 1 
       หมวดวิชาเฉพาะ  = 2 
       หมวดวิชาเลือกเสรี  = 3 
       หมวดวิทยานิพนธ์  = 4 
       
     หลักสูตรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น   = 1 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   = 2 
     หลักสูตรอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (ปวส.)   = 3 
     หลักสูตรปริญญาบัณฑิต     = 4 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    = 5 
     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต    = 6 
     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต    = 7 
 
       สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์        = 01  
   คณะพยาบาลศาสตร์    = 04 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์    = 05 
   คณะเกษตรศาสตร์    = 06 
   คณะวิทยาการจัดการ    = 07 
   คณะแพทยศาสตร์   = 08 
   สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  = 09 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   = 10 
   คณะศิลปศาสตร์   = 11 

 บัณฑิตศึกษา    = 12 
 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X 
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 3.1.4   แผนการศึกษา   
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ 3(2-2-5) 
11-024-112 ทักษะการคิด 3(2-2-5) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชาภาษา (วิชาเลือก) 
11-xxx-xxx *วิชาในกลุ่มวิชาภาษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
10-074-203 ชีวเคมี 2(2-0-4) 
10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5) 
หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาภาษาท่ีนักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา 
                     11-034-109 *การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
                     11-064-223 *ภาษามลายูถิ่นปาตานี 

   รวม     20 (15-10-35) หน่วยกิต   
ภาคการศึกษาปลาย       
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชาภาษา(วิชาเลือก) 
11-xxx-xxx *วิชาในกลุ่มวิชาภาษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
04-014-227 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5) 
10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการบริการสุขภาพ    2(2-0-4) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 
หมายเหตุ   * หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาภาษาท่ีนักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา 
                    11-034-109*การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
                    11-064-223 *ภาษามลายูถิ่นปาตานี 

   รวม     20 (18-4-38) หน่วยกิต   
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป : กลุ่มวิชาภาษา(วิชาเลือก) 
11-xxx-xxx **วิชาในกลุ่มวิชาภาษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
04-014-201 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6) 
10-124-201 เภสัชวิทยา 3(3-0-6) 
04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด 1(1-0-2) 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-202 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 1(1-0-2) 
04-014-203 กระบวนการพยาบาล 2(1-2-3) 
04-014-204 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
04-014-205 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) 
หมวดวิชาเลือก 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 
หมายเหตุ   ** หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาภาษาท่ีนักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา 
                    11-034-227 **ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
                    11-034-104 **การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน            
                    11-034-231 **ภาษาจีนเบื้องต้น                                 
                    11-074-203 **การฟังและพูดภาษาจีน 1                       

รวม     20 (16-8-36) หน่วยกิต   
ภาคการศึกษาปลาย   
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3(0-9-0) 
04-014-217 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(2-0-4) 
04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4) 

   รวม     14 (11-9-22) หน่วยกิต   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-218 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-0) 
04-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6) 
04-014-222 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-0) 

   รวม     7 (3-12-6) หน่วยกิต  
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
11-xxx-xxx ***วิชาในกลุ่มวิชาภาษา 3(2-2-5) 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
04-014-219 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(2-0-4) 
04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-9-0) 
04-014-228 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) 
04-014-233 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 2(0-6-0) 
04-014-234 การพยาบาลชุมชน 2  2(2-0-4) 

หมายเหตุ  *** หมายถึง  วิชาในกลุ่มวิชาภาษาท่ีให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา 
                      ***11-074-203  การฟังและพูดภาษาจีน 1 
                      ***11-074-204  การฟังและพูดภาษาจีน 2 
             ***11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
                      ***11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 

   รวม     18 (12-17-25) หน่วยกิต   
 
ภาคการศึกษาปลาย 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3(0-9-0) 
04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 3(0-9-0) 
04-014-229 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(0-6-0) 

   รวม      8 (0-24-0) หน่วยกิต   
 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(0-9-0) 
04-014-230 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(0-6-0) 
04-014-235 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2(0-6-0) 

   รวม     7 (0-21-0) หน่วยกิต   
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น   
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-2-3) 
04-014-210 การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4) 
04-014-211 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1(0-3-0) 
04-014-215 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 
04-014-231 การให้การปรึกษาทางสุขภาพและการเยียวยา  2(1-2-3)           
04-014-236 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 

   รวม     14 (11-7-24) หน่วยกิต   
 
ภาคการศึกษาปลาย 
หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล 
04-014-212 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ 2(0-6-0) 
04-014-216 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-0) 
04-014-237 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-9-0) 

   รวม     8 (0-24-0) หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ     3(2-2-5) 
  (English Listening and Speaking) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  หลักการและทักษะการฟังและพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การฟังเพ่ือจับ
ใจความส าคัญและรายละเอียด พัฒนาไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 
Pre-requisite : - 

The principles and skills of listening and speaking for daily-life 
communication, focusing on fluency and listening comprehension. Grammar and 
expressions for communication 

 
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
  (Thai Usage) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Pre-requisite : - 
  The development of Thai skills; listening, speaking, reading, and writing 
for effective communication 
 
11-064-223 ภาษามลายูถิ่นปาตานี      3(2-2-5) 
  (Patani Malay Dialect) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษามลายูถิ่นปาตานี ฝึกพูด และฟังภาษามลายูถิ่นปาตานี 
ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
Pre-requisite : - 
  A study of characteristics of Patani Malay; practice of speaking and 
listening in Patani Malay in daily life situations 
 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 

(Spoken English for Communication)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ ฝึก
การสนทนาเป็นกลุ่ม 
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Pre-requisite : - 
A course focusing on listening and speaking skills for communication in 

various situations through group work activities 
 

11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
(Malay for Daily Life) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียน เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
Pre-requisite : - 
  A course focusing on the use of correct and appropriate Malay 
language, and principles of speaking, listening, reading and writing that emphasize on 
the practice for application 
 
11-034-107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  (Spoken Malay for Communication) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง  ๆ ฝึกการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 
Pre-requisite : - 
  A course focusing on listening and speaking skills for communication in 
various situations through group work activities 
 
11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ     3(2-2-5) 
         (Academic English) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน พูด และเขียน
สรุปเรื่องท่ีอ่านได ้
Pre-requisite : - 

The use of English language for academic purpose emphasizing on 
reading, speaking and writing summarization  

 
11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  (English Grammar in Everyday Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การบรรยาย 
เหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีต และอนาคต  การให้ข้อเท็จจริง การเปรียบเทียบ การก าหนดสถานการณ์ 
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Pre-requisite : - 
Practice the English structures used in everyday life, such as narrating 

current, past and future events; Comparison Setting the situation 
 
11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  (Basic Chinese) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  การใช้ทักษะพ้ืนฐานของภาษาจีน ได้แก่ ระบบเสียง เน้นเรื่องการออกเสียงต้อง
ชัดเจนและศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
Pre-requisite : - 

A course focusing on the basic understanding of the Mandarin Chinese 
such as, correct pronunciation practice, and the study of Chinese symbols replacing 
Chinese sounds in accordance with the standard Chinese in China 

 
11-074-203 การฟังและพูดภาษาจีน 1       3(2-2-5) 
   (Chinese Listening and Speak 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ภาษาจีนเบื้องต้น 
  การฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น เน้นการออก
เสียงที่ถูกต้อง 
Pre-requisite : Basic Chinese 

Practicing listening and speaking Chinese in daily life with the aim of 
correct pronunciation 

 
11-074-204 การฟังและพูดภาษาจีน 2       3(2-2-5) 
   (Chinese Listening and Speak 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การฟังและพูดภาษาจีน 1 
  การฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นความสามารถในการจับใจความเรื่องที่ได้ฟัง 
รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดและการแสดงความคิดเห็น 
Pre-requisite : Chinese Listening and Speak 1 

Listening and speaking skills emphasizing on ability to identify 
conversation gist and express opinions 
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11-014-122  ความงดงามแห่งชีวิต      3(3-0-6)  

       (Beautiful of Life)              
          ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้คุณค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้
และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น ชีวิตกับความ
งามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์ 
Pre-requisite : - 

 The relationship between man and aesthetics amidst the diversity of 
culture. It is concerned with the perception, appreciation and expression of humans 
on aesthetics and value. Understanding and learning about the beauty of life, 
artwork, music and literature, as well as the cultural and natural environments 
 

11-014-126     สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ 3(2-2-5)      
  (Information for Study Skill and Academic Writing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและรวบรวม
สารสนเทศ การบันทึกเพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียน
เอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ 
Pre-requisite : - 

A source of information resources, information resources, seeking and 
gathering information, recording to analyze and synthesis the information, compiling 
academic work and writing references 

 
11-024-112   ทักษะการคิด             3(2-2-5) 
  (Thinking Skills) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติวิธีคิด สร้าง
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 
Pre-requisite : - 

The importance of organized thinking and the use of wisdom for the 
purpose of preventing and solving problems, initiating new ideas of individual and  
institutional right views, practicing thinking skills, and organizing activities in order to 
develop the ability of critical, analytical, creative and decision-making thinking 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

10-034-107  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Mathematics in Everyday Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

วิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล ได้แก่  
คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ  หลักวิธีคิดทางคณิตศาสตร์  เซต  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คณิตศาสตร์
กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
Pre-requisite : - 

Mathematical methods that are related to logical concepts such as 
the nature of mathematics, principles of mathematical, sets and relations and 
functions, mathematics problem solving in daily life, and the basic concepts of 
mathematical models 

 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
                (Science in Daily Life) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟูา การผลิตพลังงานไฟฟูา วงจรไฟฟูาในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟูา หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟูาในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่างและพลังงาน
กล เครื่องใช้ไฟฟูาในส านักงาน พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  การเป็นพิษของอาหาร การใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้
ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรม เพ่ือการเก็บรักษาและการขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและในส านักงาน 
Pre-requisite : - 

Study about sources of electrical power, power generation, principles 
of home appliances operation,  Energy for the living, human organ system, genetics, 
food microbial, food poisoning, utilization of industrial microorganisms,  management 
of agricultural and industrial products, Industrial packaging for storage and 
transportation,  Chemicals used in daily life and in the office, Natural resources and 
environment 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
04-014-201 พยาธิสรีรวิทยา       3(3-0-6) 
  (Pathophysiology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1, 2 

สาเหตุของพยาธิสภาพ และกลไกการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเกิดพยาธิสภาพ 
กลไกปฏิกิริยาการตอบโต้ และปรับตัวของร่างกายเมื่อมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในระบบต่างๆ ตลอดจน
การวินิจฉัยโรค อาการและอาการแสดง และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สาเหตุและกลไกที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การท างานของร่างกาย การวินิจฉัย การด าเนินของโรค และ
อธิบายกลไกการเกิดพยาธิสภาพ จากการสังเกต อาการแสดงออก รอยโรค ผลทางห้องปฏิบัติการของ
ผู้ปุวย 
Pre-requisite : Anatomy and Physiology I, II      
                      Causes of pathology and change mechanisms when pathological 
conditions occur; defense mechanisms and adaptation when body system functions 
alter; diagnosis, signs versus symptoms, and laboratory examination; causes and 
mechanisms affecting structural and functional changes of the body system; 
prognosis and explanations of pathological mechanisms obtained from observation, 
indications, lesions, and laboratory results of the patients 
 
04-014-227 จิตวิทยาพัฒนาการ      2(2-0-4) 
  (Developmental Psychology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

 แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา หลักการพัฒนาการของมนุษย์  และปัจจัยที่มีผลต่อการ
พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสติปัญญา พัฒนาการมนุษย์ตั้งแต่ระยะครรภ์  ถึง  วัยสูงอายุ 
ความผิดปกติที่เกิดจากพัฒนาการ แนวทางการสร้างเสริมพัฒนาการแต่ละช่วงวัยและบุคลิกภาพเชิง
วิชาชีพ 
Pre-requisite : - 

Concepts and theories in psychology, principles of human development, and 
factors affecting physical, psychological, social, and cognitive developments; human 
development from the embryonic stage through aging stage; developmental 
disorders and promotion of human development for each age stage; and 
professional personality 

 
04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด     1(1-0-2) 
  (Nutrition and Nutritional Therapy) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวคิด หลักการด้านโภชนาการต่อสุขภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาหาร หลักการ
บริโภคอาหารตามโภชชนบัญญัติ ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ โภชนาการส าหรับบุคคลแต่ละวัย
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ในภาวะปกติตั้งแต่เกิดถึงวัยสูงอายุ การประเมินโภชนาการ แนวคิดและหลักการของโภชนบ าบัด 
โภชนบ าบัดส าหรับบุคคลเจ็บปุวย โภชนาการกับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

Pre-requisite : - 
 Concepts and principles of nutrition on health; food safety; healthy 

food consumption; factors affecting nutritional status; nutrition for normal people in 
each age stage from birth to aging stage; nutritional assessment; concepts and 
principles of nutritional therapy; nutritional therapy for people with illnesses; and 
nutrition and culture of clients 
 
10-074-203 ชีวเคมี              2(2-0-4) 
  (Biochemistry) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดพ้ืนฐานทางชีวเคมีคลินิก โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ และเมแทบอลิซึม
ของสารคาร์โบไฮเดรต ไลปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก น้ า อิเล็กโทรไลท์ รวมทั้งสารประกอบอ่ืนๆ ของ
ร่างกายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
Pre-requisite : - 

Basic concepts of clinical biochemistry. Structures, composition, 
functions and metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, fluid and 
electrolyte including other compounds necessary for maintaining life 
 
10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1     3(2-2-5) 
  (Anatomy and Physiology I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการท างานของเซลล์  เนื้อเยื่อ และอวัยวะ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของการท าหน้าที่ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ครอบคลุมระบบผิวหนัง  ระบบ
กระดูกและข้อต่อ  ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบเลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ทางเดินหายใจ  เพื่อให้มีการท างานประสานกันอย่างสมดุล 
Pre-requisite : - 

Structures, functions and mechanisms of the cells, tissues and organs 
which involve in the balanced functions of the human organ systems including 
integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, 
cardiovascular system and respiratory system 
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10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2     3(2-2-5) 
  (Anatomy and Physiology II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  ความสัมพันธ์
ของการท าหน้าที่ในระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์  ครอบคลุมระบบทางเดินอาหาร  ระบบขับถ่าย  
ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโต  เพ่ือให้มีการท างาน
ประสานกันอย่างสมดุล 
Pre-requisite : - 

Structures, functions and mechanisms of the cells, tissues and organs 
which involve in the balanced functions of the human organ systems including 
gastrointestinal system, endocrine system, immune system, reproductive system and 
fertilization and human development 
 
10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา      2(2-0-4) 
  (Microbiology and Parasitology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติและสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิต ที่มีผลต่อ
สุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การแพร่กระจาย กลไกการต้านทานโรค การท าลายและการยับยั้ง
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ปรสิต 
Pre-requisite : - 

Type, shape, character, property and physiology of microorganisms 
and parasites, that affected to health, pathogenesis, spread, mechanism of disease 
resistance, destruction and inhibition growth of microorganisms and parasites  
 
10-124-201 เภสัชวิทยา       3(3-0-6) 
   (Pharmacology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา กลุ่มยาประเภทต่างๆ องค์ประกอบของยา กลไกการ
ออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง  ปฏิกิริยาต่อกันของยา  สมุนไพรที่ใช้ในการบ าบัดรักษา  บัญชียาที่ใช้ในการ
รักษาโรคเบื้องต้นตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาท และความรับผิดชอบของพยาบาลในการ
บริหารยารวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
Pre-requisite : - 

Fundamentals of Pharmacology, Different drug groups, Drug 
composition Mechanism of action, side effects, drug interactions, herbs used in the 
treatment, list of drugs used in the primary treatment of diseases according to the 
regulations of the Ministry of Public Health, the roles and responsibilities of nurses in 
drug administration, including their rational drug use 
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 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
ภาคทฤษฎี 

04-014-202 มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล     1(1-0-2) 
  (Basic Concepts in Nursing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  ประวัติการพยาบาล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสิทธิผู้ปุวย แนวคิดความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฎีทางการพยาบาล ครอบคลุมมโนมติเกี่ยวกับคน สิ่งแวดล้อม ภาวะ
สุขภาพ และการพยาบาล 
Pre-requisite: - 

History of nursing, concepts related to patient rights, concepts of  
multiculturalism; nursing theories, including fundamental concepts of humanity, the 
environment, health, and nursing 
 
04-014-203 กระบวนการพยาบาล      2(1-2-3)   
  (Nursing Process) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักกระบวนการพยาบาล หลักและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ อย่าง
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้การแสดงออกถึงความมีคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
Pre-requisite: - 

Concepts and principles of the nursing process; methods of health  
assessment with holistic approaches among diverse cultures within manifestations of 
moral, ethics, national laws, and professional codes of ethics 
 
04-014-204 การพยาบาลพื้นฐาน      3(2-2-5) 
  (Fundamental Nursing)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลแบบองค์รวม การดูแลการติดเชื้อ
และการแพร่กระจายเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อม การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การใช้กายอุปกรณ์และ
การออกก าลังกาย  ความสุขสบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล การประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น การบริหารยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การบริหารความเจ็บปวด การดูแลเกี่ยวกับ
อาหาร และการขับถ่าย การให้สารน้ าและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดด า การเก็บสิ่ง     
ส่งตรวจ และการตรวจพิเศษต่างๆ การพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการอากาศหายใจ การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพปอด และการดูดเสมหะ การดูแลบาดแผลและท่อระบาย การพยาบาลผู้ปุวยก่อน และ
หลังผ่าตัด การรับใหม่และการจ าหน่ายผู้ปุวย และการดูแลหลังเสียชีวิต รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล 
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Pre-requisite: - 
Holistic care that meets the needs of the whole person, prevention of  

infection and transmission; environmental management; patient positioning and 
movements; use of orthotics and physical exercise; personal comfort and hygiene; 
vital signs assessment and initial support; drug administration and rational use of 
drugs; pain management; nutrition care and excretion; intravenous administration and 
blood transfusion; specimen collection and other special examinations; nursing care 
to meet the needs of oxygen consumption, pulmonary rehabilitation, suction, wound 
and drain cares, pre-post-operative care; inpatient and discharge procedures; post-
mortem care, and rational use of drugs  
 
04-014-205 การสร้างเสริมสุขภาพ      2(1-2-3) 
  (Health Promotion)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสุขภาพและกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมทาง
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลแต่ละวัย ครอบครัว ชุมชน การน าแนวคิดทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ  
Pre-requisite: - 

Concepts; theories related to health and principles of health 
promotion; health behavior; health promotion for individuals in each age group, 
family, and community; applying concepts and theories to promote health 
 
04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล    2(1-2-3) 
     (Nursing Research and Innovation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  หลักการวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล ระเบียบ
วิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการวิจัยเบื้องต้น การพัฒนานวัตกรรม การเก็บรวบข้อมูลวิจัยโดย
ค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 
Pre-requisite: - 

Basic principles of nursing research; research process; research  
methodology; data analysis; basic statistics; nursing innovation development; data 
collection by considering the protection of participant rights in health-
related research 
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04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล      2(2-0-4) 
  (Ethics and Laws for Nursing Profession)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ แนวคิดการเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การพัฒนา
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักจริยธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล สิทธิผู้ปุวยสิทธิพยาบาล 
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล กฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญาและ กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพ  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายสาธารณสุข
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 
Pre-requisite: - 

Ethical theory; concept of being a good citizen in democracy; 
professional ethics development; principles of professional ethics; professional code 
of ethics; patient rights; nurse rights; ethical behavior in nursing; national laws, civil 
and criminal liability under the Professional Nursing and Midwifery Act and the 
Medical and Public Health Act 
 
04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการบริการสุขภาพ      2(2-0-4) 
                   (Cultural Competence with Health Services) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การบริการด้านสุขภาพ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการด้านสุขภาพ แนวคิดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 การประยุกตส์มรรถนะเชิงวัฒนธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ในชีวิตประจ าวันและการ
บริการด้านสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม 
Pre-requisite : - 

Concepts of cultural; cultural diversity; health service; factors affecting 
health service; cultural competence and life skills in the 21st Century; application of 
cultural competence and life skills in the 21st Century into daily life and health care 
service with multicultural society   

04-014-210 การบริหารการพยาบาล         2(2-0-4) 
  (Nursing Administration) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล  องค์กรวิชาชีพการพยาบาลในยุคการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทของพยาบาล การบริหารจัดการในหอผู้ปุวย การนิเทศทางการพยาบาล การ
ประกันคุณภาพการพยาบาลท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite : - 

Concepts and theory of nursing administration; nursing professional  
organizations in the era of changes in nursing roles; management in clinics; nursing 
supervision; quality assurance of nursing among diverse cultures 
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04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1      3(3-0-6) 
  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางในระยะ
ก่อนสมรส  การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก การส่งเสริมสุขภาพในระยะก่อนตั้งครรภ์ สถิติชีพ
มารดาทารก การปฏิสนธิ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของทารกในครรภ์  การเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรจิตสังคม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
ทารกแรกเกิดในภาวะปกติหรือมีความผิดปกติเล็กน้อย รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระยะตั้งครรภ์ 
คลอด และหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Pre-requisite: - 

Concepts and principles of holistic care emphasizing family-centered 
care in the pre-marriage period, family planning, infertility; health promotion in the 
pre-conception period, maternal and children’s vital statistics, fertilization, growth 
and fetal development; physiological and psychosocial changes during pregnancy, 
delivery, and postpartum periods; promoting exclusive breastfeeding, normal 
newborns or newborns with abnormalities; rational use of drugs during pregnancy, 
delivery, and postpartum periods by utilizing holistic care process among diverse 
cultures 
 
04-014-215  การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2      3(3-0-6) 
  (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1   
  แนวคิดและหลักการการพยาบาลแบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางใน        
การพยาบาลนรีเวช การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะแทรกซ้อน 
หรือมีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์  ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่
มีภาวะแทรกซ้อน  การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือได้รับอันตรายจากการคลอด       
การประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยง และส่งต่อการเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
และการท าสูติศาสตร์หัตถการ รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 

Concepts and principles of holistic care emphasizing family-centered 
care in gynecological nursing, maternal-newborn nursing and midwifery with health 
risks or complications or diseases associated with pregnancy, delivery, and 
postpartum periods; promoting exclusive breastfeeding in mothers with 
complications; nursing care for newborns with complications or having been in 
danger from delivery; health and risk assessments, referral, preparation and 
assistance in specialized instrument examinations and operative obstetrics; rational 
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use of drugs during pregnancy, delivery, and postpartum periods by utilizing holistic 
care process among diverse cultures 
 
04-014-217 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1     2(2-0-4) 
  (Nursing of Child and Adolescent I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวม การพยาบาลทารกแรกเกิด
จนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบต่อมไร้ท่อและพันธุกรรม ระบบทางเดินอาหาร ระบบโรคติดเชื้อ 
ระบบโลหิตวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะ การปูองกันและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ 
ทั้งในระยะวิกฤติ ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้รับบริการปลอดภัย 
Pre-requisite: - 

Concepts and principles of holistic care in child and adolescent 
nursing; nursing care of newborns to adolescents with health problems in the 
endocrine and genetic systems,  gastrointestinal system, infectious diseases, 
hematological system, urinary system;  prevention of and assistance for children 
having accidents and imbibing toxic substances in critical,  chronic, and palliative 
stages; rational use of drugs by utilizing holistic care process among diverse cultures; 
patient safety 
 
04-014-219 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2     2(2-0-4) 
  (Nursing of Child and Adolescent II)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแบบองค์รวม การพยาบาลตั้งแต่ ทารกแรกเกิดจนถึง
วัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ  ระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ มะเร็งในเด็ก การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพในเด็ก และการพยาบาลทารกแรกเกิดทั้ง ใน
ระยะวิกฤติระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย รวมทั้งการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Nursing of Child and Adolescent I 

Holistic care in child and adolescent nursing; providing care for 
newborns to adolescents with health problems in the cardiovascular system, 
respiratory system, neuromuscular system, pediatric cancer; pediatric 
cardiopulmonary resuscitation practice; neonatal care in critical, chronic, and 
palliative stages; rational use of drugs by utilizing holistic care process among diverse 
cultures 
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04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอายุ      2(2-0-4) 
  (Elderly Nursing)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิด  มโนทัศน์ และทฤษฎีผู้สูงอายุ หลักการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดย
ใช้กระบวนการพยาบาล การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บปุวย การสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยเน้นบทบาทของผู้สูงอายุ ครอบครัว 
และชุมชน รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite : - 

Concepts, principles, and theory of aging; holistic care for older adults 
using the nursing process; health assessment for healthy and sick older adults; health 
promotion, resolving and restoring health addressing more senior adult roles, 
families, and communities; rational use of drugs by utilizing holistic care process 
among diverse cultures 
 
04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1      3(3-0-6) 
  (Adult Nursing I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่แบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพ  เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตของเซลล์ ระบบผิวหนัง   ตา หู คอ จมูก  ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ กระดูกและกล้ามเนื้อ โรคเขตร้อนและโรคติดต่อ  และระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการ
พยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด ทั้งระยะเฉียบพลัน  ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง  และระยะสุดท้าย 
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: - 

Concepts and principles of holistic care in adults with health 
problems related to changes in cell proliferation, dermatology, eye-ear-nose-throat 
system, gastrointestinal system, urinary system, orthopedics, tropical and infectious 
diseases; immune system; nursing care for patients who undergo surgery in acute, 
critical, chronic, and palliative stages; rational use of drugs by utilizing holistic care 
process among diverse cultures 
 
04-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2      3(3-0-6) 
  (Adult Nursing II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่แบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพ  เกี่ยวกับระบบ
หายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบเลือด  ระบบสืบพันธุ์ 



42 
 

 

 

และภาวะช็อค  ทั้งระยะเฉียบพลัน  ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง  และระยะสุดท้าย รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: - 

Concepts and principles of holistic care in adults with health 
problems related to the respiratory system, cardiovascular system, endocrine system, 
neurological system, hematological system, productive system, and shock in acute, 
critical, chronic, and palliative stages; rational use of drugs by utilizing holistic care 
process among diverse cultures 
 
04-014-228  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช       3(3-0-6) 
  (Mental Health and Psychiatric Nursing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ลักษณะงานและ
ขอบเขตการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิต การ
ปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต การบ าบัดรักษาทางจิตเวชและฟ้ืนฟูสภาพจิตแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน
ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และมีความผิดปกติทางด้านความจ า ความคิด การรับรู้ อารมณ์ พฤติกรรม และ
บุคลิกภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และใช้กระบวนการพยาบาลครอบคุลมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็น
และแนวโน้มทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
Pre-requisite : - 

Concepts and theories related to mental health and psychiatric 
nursing; job description and scope of mental health and psychiatric nursing; nurse 
roles in promoting mental health, prevention of mental illness, psychiatric 
therapeutics and support for individuals, families, and communities having mental 
health problems and impairments of memory, thought, perception, emotion, 
behavior, and personality; rational use of drugs by considering human rights, ethics, 
national laws; implementing holistic care process among diverse cultures; issues and 
trends of mental health and psychiatric nursing 
 
04-014-231 การให้การปรึกษาทางสุขภาพและการเยียวยา     2(1-2-3)   

(Health Counseling and Healing Intervention) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  มโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาทางสุขภาพและการ
เยียวยา ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบ กระบวนการของการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
และการเยียวยา การเจรจาต่อรอง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและภัย
พิบัติต่างๆ การให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีภาวะความเจ็บปุวยต่างๆ และภาวะวิกฤติทางอารมณ์
จากสถานการณ์ความไม่สงบและภัยพิบัติต่างๆ 
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Pre-requisite : - 
Concepts and theories related to health counseling and healing  

intervention; meaning, significance, and composition; the process of health 
counseling and healing intervention; negotiation; healing those affected by unrest 
situations and disasters; consulting clients with various medical conditions and 
emotional crises affected by unrest situations and disasters      
                                 
04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1      2(2-0-4) 
  (Community Nursing I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิด หลักการสาธารณสุข และการพยาบาลอนามัยชุมชน บทบาทพยาบาล
อนามัยชุมชน นโยบายและระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการพยาบาลในชุมชน ปัจจัยทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ระบาดวิทยา วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน 
การประเมินภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และการอาชีวอนามัย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล ประเมินปัจจัยและทรัพยากรในชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพ การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาลครอบคุลมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: - 

Concepts; principles of public health and community health nursing;  
community health roles; policy and public health system; community nursing service 
system; social factors, the environment, ecology, epidemiology, culture, religion, and 
lifestyle-related to community health; health assessment of individual, family, 
school, community, and occupational health using the nursing process; review of 
factors and resources in the community affecting health; providing holistic health 
promotion services; emphasizing community engagement by considering human 
rights and ethics; rational use of drugs by utilizing holistic care process among diverse 
cultures 
 
04-014-234 การพยาบาลชุมชน 2      2(2-0-4) 
  (Community Nursing II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลชุมชน 1 
  การประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพ
เฉพาะของชุมชน ทั้งในครอบครัว สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน และปัญหาสุขภาพที่เกิด
จากการประกอบอาชีพของบุคคลในชุมชน การวางแผนการพยาบาลร่วมกับชุมชนในการปูองกันและ
แก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  หลักจริยธรรม  
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  
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Pre-requisite : Community Nursing II 
Assessment and diagnosis of health risks, chronic health problems, 

specific health problems in families, organizations, schools, and communities; 
occupational health problems of people in society; nursing care planning with the 
community in prevention and resolution of health problems using community health 
nursing process; considering human rights and ethics, rational use of drugs by utilizing 
holistic care process among diverse cultures   

                      
04-014-236 การรักษาโรคเบื้องต้น      2(2-0-4) 
   (Primary Medical Care) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิด วิธีการรักษาโรคเบื้องต้น การประเมินสุขภาพ การคัดกรอง การวินิจฉัยแยก
โรค และการรักษาขั้นต้นด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านปัจจุบันพยาบาล และภาวะฉุกเฉิน 
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึก
ข้อมูล การให้ค าแนะน าและการส่งต่อ เพื่อการรับบริการที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Pre-requisite :  

Concept of primary medical care, health assessment, screening, 
differential diagnosis, and initial treatment in medicine, surgery, general practice, and 
emergency, including data recording, health education, and referrals for optimal 
health services rational use drugs within regulations of the Ministry of Public Health 
based on professional laws among diverse cultures 
 

ภาคปฏิบัติ 
04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน        3(0-9-0) 
  (Practicum of Fundamental Nursing)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลพื้นฐาน กระบวนการพยาบาล 
  ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลแบบ
องค์รวม ครอบคลุมการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแล
สุขวิทยาส่วนบุคคล การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การใช้กายอุปกรณ์และการออกก าลังกาย  การ
ประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือเบื้องต้น การบริหารยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
บริหารความเจ็บปวด การดูแลเกี่ยวกับอาหารและการขับถ่าย การให้สารน้ าและส่วนประกอบของ
เลือดทางหลอดเลือดด า การเก็บสิ่งส่งตรวจ และการตรวจพิเศษต่างๆ การพยาบาลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการอากาศหายใจ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด และการดูดเสมหะ การดูแลบาดแผลและท่อ
ระบาย การพยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด  การรับใหม่ การจ าหน่ายและการดูแลหลังเสียชีวิต
อย่างเป็นองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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Pre-requisite : Fundamental Nursing, Nursing Process 
Practicing fundamental holistic care to meet the needs of the  

whole-person by covering prevention of infection and transmission; environmental 
management; personal hygiene care; patient positioning and movements; use of 
orthotics and physical exercise; vital signs assessment and initial support; drug 
administration and rational use of drugs; pain management; nutrition care and 
excretion; intravenous administration and blood transfusion; specimen collection and 
special examinations; nursing care to meet the needs of oxygen consumption, 
pulmonary rehabilitation, and suction; wound and drain cares; pre-post-operative 
care; inpatient and discharge procedures; holistic post-mortem care among diverse 
cultures 
 
04-014-211 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล     1(0-3-0) 
  (Practicum of Nursing  Administration) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การบริหารการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2  
  ฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม โดยใช้หลักการบริหารจัดการทางการพยาบาล       
การจัดการงานบริการในสถานบริการสุขภาพ การน าทีมพยาบาลและสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ     
โดยครอบคลุมการเป็นหัวหน้างาน การมอบหมายงาน โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม  
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite : Nursing Administration Practicum of Adult and Elderly Nursing I, 

Practicum of Adult and Elderly Nursing II 
Practicing to work as a team using the principles of nursing 

management, service management in health care facilities; leading practical nursing 
and health care teams by being leaders; assigning tasks considering human rights, 
ethics, and cultural diversity 
 
04-014-212 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ      2(0-6-0) 
  (Clinical Nursing Elective) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
  ปฏิบัติการพยาบาลได้โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะ และประสบการณ์ในการพยาบาลผู้ปุวย  โดยครอบคลุมทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ปูองกันความเจ็บปุวย การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ 
Pre-requisite: Practicum of Nursing Administration 

Practicing nursing care using the nursing process to enhance skills and  
experiences in taking care of patients, covering health promotion, prevention, 
treatment, and rehabilitation 
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04-014-214   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1     3(0-9-0) 
     (Practicum of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1    
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ในระยะก่อนตั้งครรภ์         
การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ส่งเสริมการเลี้ยง
บุตรด้วยนมแม่ และทารกแรกเกิดในภาวะปกติหรือมีความผิดปกติเล็กน้อย รวมถึงการใช้ยาอย่าง  
สมเหตุผล ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I 

Practicing care in maternal-newborn nursing and midwifery in the pre- 
conception period, family planning, infertility, during pregnancy, antepartum and 
postpartum periods; promoting exclusive breastfeeding; care for normal newborns or 
newborns with abnormalities; utilizing the nursing process to provide holistic care 
process among diverse cultures 
 
04-014-216   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2    3(0-9-0) 

(Practicum of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1  
การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง  หรือ
ภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะหลังคลอด การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือได้รับอันตราย
จากการคลอด   การประเมิน  คัดกรองภาวะเสี่ยง   และส่งต่อ  ดูแลให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพ  
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง  หรือภาวะแทรกซ้อน หรือมี
โรค  รวมถึงการเตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการท าสูติศาสตร์หัตถการ 
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Practicum of Maternal and Newborn Nursing and Midwifery I,                
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery II 

Concepts and principles of holistic care emphasizing family-centered 
care in gynecological nursing, maternal-newborn nursing and midwifery with health 
risks or complications or diseases associated with pregnancy, delivery, and 
postpartum periods; promoting exclusive breastfeeding in mothers with 
complications; nursing care for newborns with complications or having been in 
danger from delivery; health and risk assessments, referral, preparation and 
assistance in specialized instrument examinations and operative obstetrics; rational 
use of drugs during pregnancy, delivery, and postpartum periods by utilizing holistic 
care process among diverse cultures 
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04-014-218     ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1    2(0-6-0) 
  (Practicum of Child and Adolescent Nursing I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กภาวะสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพในระบบ ต่อมไร้ท่อ
และพันธุกรรม ระบบทางเดินอาหาร ระบบโรคติดเชื้อ ระบบโลหิตวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะ การ
ปูองกันและช่วยเหลือเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง 
และระยะสุดทา้ย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็ก รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  
 
Pre-requisite: Child and Adolescent Nursing I, Practicum of Fundamental Nursing 

Practicing holistic care for well-child and child with health problems in 
The endocrine and genetic systems, gastrointestinal system, infectious diseases, 
hematology, urinary system; preventing and assisting children from having accidents 
and imbibing toxic substances in acute, critical, chronic, and palliative stages by 
utilizing the nursing process to provide holistic care among diverse cultures; 
promoting family engagement in caring for the child, including rational use of drugs  
 
04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2    3(0-9-0) 
  (Practicum of Child and Adolescent Nursing II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ในระบบ หัวใจ
และหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ มะเร็งในเด็ก การปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพในเด็ก และการพยาบาลทารกแรกเกิดทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และ
ระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็ก รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล  
Pre-requisite: Child and Adolescent Nursing I, Practicum of Child and 
Adolescent Nursing I 

Practicing holistic care to provide care for newborns to adolescents 
with health problems in the cardiovascular system, respiratory system, 
neuromuscular system, pediatric cancer; pediatric cardiopulmonary resuscitation 
practice; neonatal nursing in acute, critical, chronic, and palliative stages by utilizing 
the nursing process to provide holistic care among diverse cultures; promoting family 
engagement in caring for the child, including rational use of drugs 
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04-014-222 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ      2(0-6-0) 
  (Practicum of Elderly Nursing ) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลผู้สูงอายุ  
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและเจ็บปุวย โดยครอบคลุมการประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมถึงการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยเน้นบทบาทของผู้สูงอายุ ครอบครัว และชุมชน และใช้กระบวนการพยาบาล
องค์รวมทา่มกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Elderly Nursing 

Practicing nursing care for healthy and sick older adults, covering 
health assessment, health promotion, resolving and restoring health; rational use of 
drugs by addressing more senior adult roles, families, and communities by utilizing 
holistic care process among diverse cultures  

 
04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1    3(0-9-0) 
  (Practicum of Adult and Elderly Nursing I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 การพยาบาล
ผู้สูงอายุ     
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ กระดูกและกล้ามเนื้อ โรคเขตร้อนและโรคติดต่อ  และระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการ
พยาบาลผู้ปุวยในห้องผ่าตัด  ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย รวมถึง
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย    
ทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Practicum of Fundamental Nursing, Adult Nursing I, Elderly Nursing 

Practicing nursing care for adult and older populations, including those  
having health problems related to changes in cell proliferation, dermatology, eye-
ear-nose-throat system, gastrointestinal system, urinary system, orthopedics, tropical 
and infectious diseases; immune system; nursing care for patients who undergo 
surgery in acute, critical, chronic, and palliative stages; rational use of drugs by using 
holistic care process among diverse cultures 
 
04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3(0-9-0) 
  (Practicum of Adult and Elderly Nursing II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบหายใจ   
ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบเลือด  ระบบสืบพันธุ์ และภาวะ
ช็อก ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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Pre-requisite: Adult Nursing II, Practicum of Adult and Elderly Nursing I 
Practicing nursing care for adult and older populations with health  

problems related to the respiratory system, cardiovascular system, endocrine system, 
neurological system, hematological system, productive system, and shock in acute, 
critical, chronic, and palliative stages; rational use of drugs by using holistic care 
process among diverse cultures  
 
04-014-229    ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1      2(0-6-0) 
  (Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล  ครอบครัว และชุมชนที่มีภาวะเสี่ยง
ด้านสุขภาพจิตและมีปัญหาสุขภาพจิต โดยใช้กระบวนการพยาบาลท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิต การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต การบ าบัดเบื้องต้น และ
เน้นบทบาทจิตเวชชุมชนโดยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล  
ครอบครัว  และชุมชน ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคุลมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย      
ทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Mental Health and Psychiatric Nursing 

Practicing holistic care for individuals, families, and communities at risk 
of mental health and having mental health problems by utilizing the nursing process 
to provide holistic care among diverse cultures; promoting mental health; prevention 
of mental illness; initial therapeutic; emphasizing the role of community psychiatry in 
participating and strengthening the self-care of individuals, families, and communities; 
considering human rights, ethics, national laws, and regulations; rational use of drugs 
by utilizing the nursing process to provide holistic care among diverse cultures 

 
04-014-230    ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2       2(0-6-0) 
  (Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1   

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมแก่บุคคล  ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหา
สุขภาพจิตซับซ้อนและปัญหาทางจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาลท่ามกลางความหลายหลายทาง
วัฒนธรรม  รวมทั้งการบ าบัดรักษาทางจิตเวช การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยการ
มีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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Pre-requisite: Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I 
Practicing holistic care for individuals, families, and communities at risk 

of complicated mental health problems and psychiatric problems by utilizing the 
nursing process to provide holistic care among diverse cultures; psychiatric 
therapeutics; mental health rehabilitation and continuing care with participation in 
and strengthening of the self-care of individuals, families, and communities by 
focusing on human rights, ethics, national laws, and regulations; rational use of drugs 
by utilizing the nursing process to provide holistic care among diverse cultures  

 
04-014-232 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1     2(0-6-0) 
  (Practicum of Community Nursing I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การพยาบาลชุมชน 1  
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครอบครัว และ
สุขภาพโรงเรียน การประเมินภาวะสุขภาพ ครอบครัว และสุขภาพโรงเรียน  รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Community Nursing I 

Practicing nursing care in assessing factors related to family and school  
health; assessment of family and school health, including rational use of drugs by 
utilizing the nursing process to provide holistic care among diverse cultures 
 
04-014-234 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2     2(0-6-0) 
  (Practicum of Community Nursing II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 การพยาบาลชุมชน 2 
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และปัญหา
สุขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพของบุคคลในชุมชน ประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัย
ชุมชน การวางแผนงานโครงการ การด าเนินงานและการประเมินผล การประสานงานกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้โดย
วิธีการทางระบาดวิทยา ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาชุมชน  บน
พ้ืนฐานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลด้วยความเอื้ออาทร โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
Pre-requisite: Practicum of Community Nursing I, Community Nursing II 

Practicing holistic care to study and analyze the information of 
families and communities at risk of acute, chronic, and occupational health 
problems; assessing and diagnosing community health status; planning, operating and 
evaluating community projects; coordinating with involved organizations to promote 
community strength and engagement to establish self-sufficiency through the 
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epidemiological method; utilizing resources, technology, and local wisdom to resolve 
community problems based on the sufficiency economy theory; caring with 
generosity based on ethics and human rights; rational use of drugs by utilizing the 
nursing process to provide holistic care among diverse cultures 

 
04-014-237 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น     3(0-9-0) 
  (Practicum of Primary Medical Care) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การรักษาโรคเบื้องต้น 
  ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรอง การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา
ขั้นต้นด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงการบันทึกข้อมูล
และการให้ค าแนะน าและการส่งต่อเพ่ือรับการบริการที่เหมาะสม ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
Pre-requisite: Primary Medical Care 

Practicing health assessment, screening, differential diagnosis, and 
initial treatment in medicine, surgery, general practice, and emergency, including data 
recording, health education, and referrals for optimal health services within 
regulations of the Ministry of Public Health based on ethics, human rights; and 
professional laws; rational use of drugs by utilizing holistic care process among 
diverse cultures  
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ     2(2-0-4) 

(Digital Technology for Health) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

แนวคิดและความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ เหมาะสม และปลอดภัย เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรม
และกฎหมายในสังคมไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ  
Pre-requisite: - 

Concepts and significance of digital technology; learning and making 
useof digital technology safely and adequately; smart technology; artificial 
intelligence; ethics and laws in cyber society; use of digital technology for health 
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04-014-339   บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ   2(2-0-4) 
(Ways to be an Entrepreneur in Healthcare  Service) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดและหลักการการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจด้านสุขภาพ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านสุขภาพ 
การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการด้านสุขภาพ รวมถึงหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
Pre-requisite: - 

Concepts and principles of being health entrepreneurs; environmental  
analysis of the health business; seeking health business opportunities; personality 
development and mental health services, including principles of safety for clients 
 
04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล             1(0-2-1) 

(Nursing Innovation Projects) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ความรู้และสร้างนวัตกรรมในประเด็นที่เลือกสรร สรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูลการวิจัยอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  รวมถึงการเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
พยาบาล 
Pre-requisite: - 

Review of empirical evidence from the database, analysis, knowledge  
synthesis, and developing innovation based on selected topics; summarizing and 
presenting research information accurately and adequately; writing a research report 
to implement the findings in nursing development 
 
04-014-342  การบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน      2(0-4-0)  

(Health Service in Emergency Situation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพ การ
เคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ วิธีการปฐม
พยาบาลต่างๆ การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 
Pre-requisite: - 

Structure and functions of body; concepts and principles of 
cardiopulmonary resuscitation; patient transfer in accidents; first aid and care in 
emergency or accident; first aid methods; and assistance in emergency situation 
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04-014-343  ภาวะผูน้ าและการจัดการ      2(0-4-0)  
(Leadership and Management)     

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
แนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้น า ลักษณะบทบาทผู้น าและผู้ตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ผู้น าการสร้างสรรค์ สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎี
การจัดการการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าและการบริหารจั ดการเพ่ือ
ความส าเร็จ 
Pre-requisite: - 

Concepts and theories of leadership; characteristics and roles of 
leaders and followers; change leaders; creativity leaders; competency; team building 
and team work; principles and theories of strategic management; development of 
leadership skills; and management for success. 

 
04-014-344  คุณค่าของเธอและฉัน       2(0-4-0) 

(Value of you and I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 

คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน เจตคติที่ดีและความ
เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมสุขภาพ ความคิด ความเชื่อและค่านิยมทางสุขภาพ มารยาททาง
สังคมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ ทักษะการสื่อสาร หลักการของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและสันติ 
Pre-requisite: - 

Value of life and human beings; self-understanding and empathy; 
positive thinking; understanding of different health cultures, opinions, health beliefs 
and values; social manner and professional personality; communication skills; and 
principles of non-violent conflict management and application for happy life and 
peace. 
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    3.2   ชื่อ สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสดุ) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์   
ศิริพันธุ ์
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
พย.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ขั้นสูง 

ศึกษาศาสตร ์
การพยาบาลบิดา มารดา และเด็กวิชา 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.สงขลา 

2554 
2536 
2529 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  
แสงมณ ี
 

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
พย.ม. 
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ช้ันสูง 

ศึกษาศาสตร ์
การพยาบาลผู้ใหญ ่
 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราชม.
สงขลานครินทร ์
วพบ.สงขลา 

2554 
2537 
2526 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี อดุลยรัตน์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
พย.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลศัลยศาสตร ์

พยาบาลศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
การพยาบาลผู้ใหญ ่
 

ม.เชียงใหม ่
ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.กรุงเทพ 

2559 
2542 
2539 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณภา  
ไชยประสิทธ์ิ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
พย.ม.  
ประกาศนียบตัร 

พยาบาลศาสตร ์
การพยาบาลครอบครัวและชุมชน
พยาบาลศาสตร์การพยาบาล 

ม.บูรพา 
ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.สงขลา 

2556 
2548 
2535 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวงสุดา  
เจริญวงศ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
พย.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
เทียบเท่าปรญิญาตรี (เกียรตินิยม
อันดับ 2) 

การพยาบาล 
การพยาบาลผู้ใหญ ่
 

ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.นราธิวาส 

2558 
2544 
2540 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสดุ) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟูซียะห์ หะยี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
 
พย.ม.  
พย.บ. (เกียรตินยิมอันดับ 2) 

พยาบาลศาสตร์ (หลักสตูรนานาชาติ) 
การพยาบาลผู้ใหญ ่
การพยาบาลผู้ใหญ ่

ม.เชียงใหม ่
 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.มหิดล 

2563 
 

2552 
2546 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุสลินท์    
โตะแปเราะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม.  
 
พย.บ. 

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ์
 

ม.มหิดล 
 
วพบ. นราธิวาส สถาบัน
สมทบ ม.สงขลานครินทร ์

2548 
 

2542 
 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญยิ่ง  ทองคุปต์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม.  
พย.บ. 

การพยาบาลเวช  ปฏิบัติชุมชน 
 

ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.นราธิวาส 

2552 
2542 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม. 
พย.บ.  

การพยาบาลเด็ก ม.บูรพา 
วพบ.นราธิวาส 

2553 
2548 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิซรีน เจ๊ะมามะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม.  
พย.บ. 

การผดุงครรภ ์ ม.เชียงใหม ่
ม.นราธิวาสราชนครินทร ์

2557 
2553 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวดี  
ทองเนื่อง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. 
พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาล (หลักสตูรนานาชาติ)
พยาบาลศาสตร ์
 

ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร ์

2559 
2549 
2545 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภิารัตน์  
จันทร์แสงรตัน ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม.  
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ     
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ ์

การพยาบาลศึกษา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ช้ันสูง การผดุงครรภ์ขั้นสูง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 
วพบ.ชลบุร ี

2538 
2537 
2531 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสดุ) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา กาเลี่ยง 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม.  
ประกาศนียบตัรวิชาพยาบาล
ศาสตร์และผดุงครรภ์ช้ันสูง 

การพยาบาลบิดา มารดาและเด็ก ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.สงขลา 

2541 
2532 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนสิา หะยเีซะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลเด็ก 
การพยาบาล 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2555 
2549 

15 อาจารย์พรทิวา คงคณุ 
 

อาจารย ์ ส.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์
การพยาบาล 

สาธารณสุขศาสตร ์ ม.ขอนแก่น 
วพบ.สงขลา 

2557 
2538 

16 อาจารย์ ดร.ทวีพร เพ็งมาก 
 

อาจารย ์ ปร.ด.  
พย.ม. 
ศศ.ม.  
 
 
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ 
การพยาบาลและผดุงครรภ ์

การพยาบาล (หลักสตูรนานาชาติ)  
การบริหารการพยาบาล 
พัฒนาสังคม 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 
วพบ. สงขลา 

2561 
2553 
2546 

 
 

2539 

17 อาจารย์อัณญ์ยภัคสร ใจสมคม อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลผู้ใหญ ่
การพยาบาล 

ม.บูรพา 
ม.สงขลานครินทร ์

2551 
2545 

18 อาจารยส์าวิณี ชาญสินธพ 
 

อาจารย ์ พย.ม. 
พย.บ.  

การพยาบาลผู้ใหญ ่
การพยาบาล 

ม.มหิดล 
วพบ.นราธิวาส 

2554 
2549 

19 อาจารย์นูรดีนี ดือเระ 
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลผู้ใหญ ่
การพยาบาล 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

2559 
2555 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสดุ) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

20 อาจารยส์ารินี สาวัน 
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การผดุงครรภ ์
การพยาบาล 

ม.มหิดล 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 

2559 
2554 

21 อาจารย์นิรสุณีย์ อากาจ ิ
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
การพยาบาล 

ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.นราธิวาส 

2555 
2544 

22 อาจารยฮ์ัมดี มาแย 
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลเด็ก 
การพยาบาล 

ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.ตรัง 

2562 
2553 

23 อาจารยณ์ัฐติกา ชูรัตน ์
 

อาจารย ์ พย.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์

การพยาบาล ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.นราธิวาส 

2551 
2540 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกณุา บญุนรากร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
ศษ.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ช้ันสูง 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  

ศึกษาศาสตร ์
ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน 
การผดุงครรภ์ขั้นสูง 
 
สาธารณสุขศาสตร ์

ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์
วพบ. สงขลา 
 
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 

2557 
2539 
2532 

 
2535 
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3.2.3  อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสดุ) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ   
นิลทยา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด.  
ศษ.ม.  
ส.บ.  
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ช้ันสูง 

ศึกษาศาสตร ์
ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
สาธารณสุขศาสตร ์

ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช 
วพบ.สงขลา 

2557 
2535 
2549 
2529 

2 พันต ารวจตรีหญิงนรสิา   
สุพันธวรชาต ิ
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การผดุงครรภ ์
การพยาบาล 

ม.มหิดลจ ุ
ฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2560 
2554 

3 อาจารย์มฮูัมหมัดไซด์ ซาและ 
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
การพยาบาล 

ม.สงขลานครินทร ์
วพบ.นราธิวาส 

2555 
2545 

4 อาจารยฮ์ิชาม อาแว 
 

อาจารย ์ พย.ม.  
พย.บ.  

การพยาบาลผู้ใหญ ่
การพยาบาล 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.นราธิวาสราชนครินทร ์

2562 
2554 
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3.2.4  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 

(เรียงจากวุฒิสูงสดุ) 
สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปีท่ีส าเรจ็ 

1 อาจารย์ระวิ แก้วสุกใส 
 

 ส.ม. 
ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุง
ครรภ ์

สาธารณสุขศาสตร ์ ม.เชียงใหม ่
วพบ.นราธิวาส 

2545 
2534 

2 อาจารย์รังสฤษฎ์  แวดือราแม 
 

อาจารย ์ ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์  วพบ.นครราชสมีา 2539 

3 อาจารยส์ุกัญญา เทพโซ๊ะ 
 

อาจารย ์ ศษ.ม.  
ประกาศนียบตัรพยาบาล
ศาสตร ์การผดุงครรภ์ช้ันสูง 

การบริหารการศึกษา ม.เวสเทิร์น 
วพบ.นราธิวาส 

2550 
2539 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
นักศึกษาในหลักสูตรมีการฝึกภาคปฏิบัติในสถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ

โรงพยาบาลที ่ให้บริการแก่บุคคลทุกวัย ครอบครัว และชุมชน 
     4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

(1) ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ครอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันการเจ็บปุวย รักษา 
และการฟื้นฟูสภาพ โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ การใช้ยาสมเหตุสมผล เลือกใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 

(2) ปฏิบัติการพยาบาลเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบหรือข้อตกลงที่ก าหนด 
โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและค านึงถึงหลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติวิชาชีพ      
การพยาบาลและการผดุงครรภ์  จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ปุวย ภายใต้การมีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและมีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ  

     4.2  ช่วงเวลา 
ชั้นปี/ 

ภาคการศึกษา 
รายวิชา จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

2/2 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.  
2/3 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม. 
2/3 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม.  
3/1 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.   
3/1 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม. 
3/2 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  2 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.   
3/2 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม. 
3/2 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.   
3/3 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม. 
3/3 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.   
3/3 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม. 
4/2 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.   
4/2 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135 ชม.   
4/2 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ 2 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 90 ชม.   
4/2 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 ชม.   

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ไม่มี 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมิน 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง 
     โดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือสาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้) 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา การประเมินผล 
1. สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม 1. จัดกิจกรรมเตรียมนักศึกษาใหม่ (ปี1) 

เกี่ยวกับการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รวมทั้ง
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม 
 
2. มีการวางแผนและเฝูาระวังเกี่ยวกับ
กลไกการปูองกันและติดตามในนักศึกษาที่
เกิดภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรม (Culture 
shock) 
3. สอดแทรกประเด็นทางวัฒนธรรมในการ
ให้การพยาบาลผู้รับบริการ ในขณะฝึก
ประสบการณ์จริงในโรงพยาบาล ในชุมชน 
ให้มีความไวต่อวัฒนธรรม และตระหนัก
ต่อวัฒนธรรม (cultural awareness) ต่อ
ผู้รับบริการ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาฝึกการสะท้อน
กลับ (reflection) เกี่ยวกับการเรียนรู้ใน
การให้การดูแลผู้รับบริการที่มีความหลาย
หลายทางวัฒนธรรม ในรายวิชาทางการ
พยาบาล 
5. ส่งฝึกประสบการณ์จริงในแหล่งฝึกท่ีมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

1. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ความสามารถปรับตัวและ
พึงพอใจต่อการใช้ชีวิตที่
แตกต่างในมหาวิทยาลัย 
2. ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาชั้นปี 2-3 ผ่าน
การประเมินสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรมโดยวิธีการ
สะท้อนคิด 
3. ร้อยละ 100 ของ
นักศึกษาชั้นปี 4 ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรมของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
4. คะแนนความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
5. รายงานการเฝูาระวัง
ภาวะวิกฤตทางวัฒนธรรม
ของนักศึกษา รวมถึงการ
แก้ปัญหา 

2. คุณลักษณะตาม       
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย: เก่ง
เทคโนโลยี  มีวินัย         
ใฝุความรู้ สู้งาน เด่นด้าน
คุณธรรม ด ารงตนได้ใน
สังคมวัฒนธรรม 

1. จัดโครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ 
ให้เข้าใจอัตลักษณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
2. ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ในการเข้า
ชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาล
และในชุมชน  สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการฝึกงานส าหรับรายวิชา
ปฏิบัติ 
 

1. โครงการปฐมนิเทศ
ส าหรับนักศึกษาใหม่  
 
2. คะแนนใบงานใน
รายวิชาต่างๆ  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา การประเมินผล 
3. มีการจัดการเรียนการสอนในแหล่งฝึก
จริง น าความรู้จากทฤษฏีไปใช้จริง และ
การมอบหมายงานให้ท างานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนด 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นักศึกษา
สามารถมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตร่วมกันใน
สังคม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

3. รายวิชาที่มีการส่งฝึกใน
สถานการณ์จริง 
 
 
4. ใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

3. ทักษะทางภาษา (ภาษา
อังกฤษ,มลายู,จีน) อย่าง
น้อย 1 ภาษา 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาษาตั้งแต่แรกเข้า ซึ่งประกอบด้วย 
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน 
โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาวางแผนในการ
พัฒนาตนเองเก่ียวกับภาษาเพ่ือให้
บรรลุผลตามเปูาหมาย  
 
2. จัดกิจกรรมภาษา เช่น เวทีการน าเสนอ
ผลงาน  
3. จัดแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
5. จัดท าคลินิกภาษาสัมพันธ์ ที่สามารถรับ
ค าปรึกษาด้านภาษาและแนวทางในการ
แก้ปัญหาด้านภาษาครอบคลุม
ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน 

1. โครงการปฐมนิเทศ ที่
บรรจุหัวข้อการพัฒนา
ภาษาส าหรับนักศึกษาใหม่
ทุกราย (ครอบคลุม
แนวทางการส่งเสริมด้าน
ภาษาและการวางแผนการ
พัฒนาภาษาของนักศึกษา) 
2. นักศึกษาสอบผ่านตาม
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
(ภาษาอังกฤษ)  
 

4. การท าวิจัยและการผลิต
นวัตกรรมทางการพยาบาล 

1. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย
และนวัตกรรมทางการพยาบาลที่เน้นการ
ผลิตนวัตกรรมทางการพยาบาล 
2. ส่งเสริมให้มีการท างานสหวิทยาการ
ร่วมกับสาขาอ่ืน ได้แก่ วิศวกรรม 
การเกษตร เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในเครือข่ายด้าน
สุขภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการท า
นวัตกรรมทางการพยาบาล 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
ในเวทีวิชาการท้ังระดับชาติหรือนานาชาติ  
5. เพ่ิมมูลค่าจากผลผลิตนวัตกรรมทางการ
พยาบาล  

1. ผลงานนวัตกรรมของ
นักศึกษาในรายวิชาวิจัย
ทางการพยาบาล 
2. ใบรับรองการเข้าร่วม
น าเสนอเวทีวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
3. นวัตกรรมทางการ
พยาบาลอย่าง 1 ชิ้น
สามารถเพ่ิมมูลค่า 

 



63 
 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (Learning Outcomes)  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO1: แสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.1 แสดงออกถึงความ

ซื่อสัตย์ 
1.2 ปฏิบัติตนตรงต่อเวลา 
1.3 ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น 
1.4 รักษาความลับ ไม่
เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ 
1.5 แสดงออกถึงการมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน 
และวิชาชีพ 
1.6 แสดงออกถึงการเคารพ
ในปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ 
1.7 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
หรือข้อตกลงที่ก าหนด 
1.8 ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
1.9 ปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึงหลักกฎหมายทั่วไป 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
สิทธิผู้ปุวย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกปฏิบัติทั้ง
สถานการณ์จริงและสถานการณ์
จ าลองโดยการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ในการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชาต่าง ๆ  
2. สอนโดยใช้บทบาทสมมติ และ
กรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็น
และปัญหาด้านคณุธรรมและ
จริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการ
ด ารงชีวิต 
3. ท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ในการ
มอบหมายงานในรายวิชาทางการ
พยาบาล 
4. ก าหนดให้สะท้อนคิด 
(Reflection) ภายหลังจากฝึก
ปฏิบัติงานในรายวิชาทางการ
พยาบาล 
5. การเรียนรู้จากแบบอย่างที่ดีจาก
อาจารย์ผู้สอน (Role model) 
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 

1. ประเมินระหว่างเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติทางการ
พยาบาล ด้านการรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมายงาน 
โดยใช้แบบประเมินของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้แก่ ใบ
ประเมินจริยธรรม จากการ
สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินการสะท้อนคิด  
(Self-reflection/ group 
reflection) 
3. ประเมินโดยตนเองและ
โดยเพื่อน  
4. ประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/
กรณีศึกษา (Report)  
5. การเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 
 
 
 

PLO2: ประยุกต์ความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
2.1 อธิบายสาระส าคัญของ
ศาสตร์กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  
และศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริม
ทักษะศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
ทักษะการคิด ความงดงาม
แห่งชีวิต สารสนเทศเพ่ือ

1. จัดชั่วโมงหรือเวลาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ในการค้นคว้า 
การวิเคราะห์ และท ากรณีศึกษา 
ตลอดจนการน าเสนอประเด็นที่
ผู้เรียนสนใจ  
2. มอบหมายงานและจัดท า
โครงการ/นิทรรศการ 
3. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์จ าลอง  

1. การสอบวัดความรู้โดยใช้
ข้อสอบ 
2. รายงานกรณีศึกษาที่มีการ
อ้างอิงศาสตร์ความรู้ต่างๆทั้ง
ที่เป็นศาสตร์อื่นหรือศาสตร์
ทางการพยาบาล  
3. ประเมินด้วยใบประเมิน
โครงการ/นิทรรศการ 
4. ประเมินการน าเสนอ
ผลงานในรายวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

การศึกษาค้นคว้า แนวคิดการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
สุขภาพ แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
ด้านการเป็นพลเมืองดีใน
ระบบประชาธิปไตยและ
ภาษาศาสตร์  การให้บริการ
สุขภาพ 
2.2 อธิบายความรู้ด้านการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล 
2. 3 ประยุกต์ใช้ความรู้
ศาสตร์กลุ่ม 
วิชาชีพพ้ืนฐาน  และศาสตร์
อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ ทักษะการคิด ความ
งดงามแห่งชีวิต สารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดด้านการเป็น
พลเมืองดีในระบบ
ประชาธิปไตยและ
ภาษาศาสตร์  การให้บริการ
สุขภาพ 
2.4  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

5. ประเมินการสะท้อนคิด  
(Self- reflection) 

PLO3: ประยุกต์ใช้ความรู้
ของศาสตร์ทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์และ
กระบวนการพยาบาล 
ในการให้การบริการด้าน
สุขภาพ 
3.1  อธิบายสาระส าคัญของ
ศาสตร์ทางการพยาบาล
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง

1.ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จริง
และจ าลอง ทั้งในและนอกห้องเรียน 
ตลอดจนในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน 
2. มอบหมายงาน ชิ้นงาน กิจกรรม
ในรายวิชา 
3. บรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน (Interactive lecture) 
4. ศึกษาดูงาน 

1. การสอบวัดความรู้ 
2. การสอบทักษะทางคลินิก  
3. ทดสอบก่อน-หลังเรียน 
(Pre-Post test) 
4. ประเมินกระบวนการกลุ่ม 
(Group process) 
5. ประเมินการน าเสนอ 
(Presentation)  
6. ประเมินการสะท้อนคิด   
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
3.2  อธิบายกระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ศาสตร์ทางการพยาบาลไป
ให้บริการทางสุขภาพ
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
3.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ใน
กระบวนการพยาบาลไป
ให้บริการทางสุขภาพ
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 

5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem based learning) 
6. เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (Case 
study) 
7. เรียนรู้ผ่านงานวิจัย 
8. เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e- 
learning) และแบบออนไลน์ 
9. จัดเวลาแก่นักศึกษาในการศึกษา
ด้วยตนเอง  
10. สาธิตย้อนกลับ  
11. ใช้วิธีสะท้อนคิด 
(Reflection)ภายหลังกิจกรรมหรือ
การเรียนการสอนในรายวิชา 
12. การแสดงบทบาทสมมติ (Role 
play) 
13. การอภิปรายกลุ่ม (Group 
discussion) 
14. การประชุมปรึกษาหารือ
ทางการพยาบาล 

7. ประเมินการอภิปราย/การ
ร่วมอภิปราย (Discussion) 
8. ประเมินความสามารถใน
การน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมมาใช้ทางการ
พยาบาล 
9. ประเมินจากการ
ปฏิบัติงาน 
10. ประเมินตนเอง 
11. ประเมินโดยเพื่อน  
12. ประเมินทักษะ  
13. ประเมินแบบฝึกหัด  
14. ประเมินแผนที่ความคิด 
(Mapping) 
15. ประเมินรายงาน/
ชิ้นงาน/กรณีศึกษา  
16. ประเมินการประชุม
ปรึกษาหารือทางการ
พยาบาล 

PLO4: ปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ครอบคลุม
องค์รวม โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การ
ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
4.1  ใช้กระบวนการพยาบาล
ในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ครอบคลุม
องค์รวมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การ
ใช้ยาสมเหตุสมผล การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความหลากหลายทาง

-ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 
1. การอภิปรายรายบุคคลและราย
กลุ่ม  
2. การสะท้อนคิด (reflection) 
3. การท ากรณีศึกษา  
4. การจัดท าโครงการ/นิทรรศการ 
5. การสอนสาธิตสาธิตย้อนกลับ  
6. การสอนในคลินิก (Clinical 
Teaching) 
7. การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล 
(Nursing Rounds) 
8. การท าแผนที่ความคิด (Mind 
mapping) 
9. การประชุมปรึกษาหารือทางการ
พยาบาล (Nursing Care conference)  
10. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิง

1. การสอบวัดความรู้ (การ
สอบลงกอง) 
2. ใช้แบบประเมินปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  
3. แบบประเมนpre-post 
conference 
4. แบบประเมินการท าผัง
ความคิดmapping 
5. แบบประเมินการสะท้อน
คิด 
6. แบบประเมินชินงาน 
รายงาน 
7. แบบประเมินการจัด
โครงการ/นิทรรศการใน
รายวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

วัฒนธรรม 
4.2 ปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพ  การปูองกัน
การเจ็บปุวย รักษา และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ครอบคลุมองค์
รวมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้รับบริการ การ
ใช้ยาสมเหตุสมผล การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ประจักษ์ (Evidence based 
learning) 
11. การศึกษาด้วยตนเอง (Self-
directed learning) 
12. การศึกษาดูงาน (Filed trip/ 
Visiting) 
13. การส่งฝึกปฏิบัติทั้งในและนอก
พ้ืนที ่ 
14. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดย
เน้นตามความชอบของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (elective practice) 

 

PLO5: ใช้กระบวนการวิจัยใน
การสร้างนวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 
5.1 อธิบายกระบวนการวิจัย
ในการสร้างนวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 
5.2 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 
5.3 เลือกใช้ผลวิจัยหรือ
นวัตกรรมในการบริการด้าน
สุขภาพ 

จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้วิธี
ดังต่อไปนี้ คือ 
1. บรรยาย (Lecture) 
2. อภิปรายแบบมีส่วนร่วม 
3. แบบฝึกหัด 
4. แบบโครงงาน/โครงการ (Project 
base) 
5. วิเคราะห์การออกแบบงานวิจัย 
6. ก าหนดให้มีการสืบค้นงานจาก
ฐานข้อมูล 
7. เรียนรู้โดยการใช้ E-Learning 
8. ก าหนดชิ้นงานให้มีการน าเสนอ 
และการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ
ต่างๆ 

1. แบบประเมินรายงานโครง
ร่างวิจัย  
2. แบบประเมินการน าเสนอ
โครงร่างวิจัย 
3. แบบประเมินรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์  
4. แบบประเมินการน าเสนอ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 
5. แบบประเมินบทความ
วิจัย 
 

PLO 6: สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ประกอบวิชาชีพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.1 ฟัง พูด อ่าน เขียน  
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอ่ืนอย่างน้อย 1 ภาษา 
(มลายู/จีน) ในการสื่อสาร

1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่
สามารถสอดแทรกการน าภาษา
ต่างๆมาใช้ในรายวิชา ทั้ง
ภาษาอังกฤษ มลายู อาหรับและ
ภาษาจีน   
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลทั้งการพูด การฟัง 

1. ประเมินจากแบบประเมิน
คะแนนรายวิชาที่มีการ
สอดแทรกการน าภาษามาใช้  
2. การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนที่
เพ่ิมพูนทั้ง 4 ทักษะได้แก่ 
การฟัง การพูด การเขียน 
และการอ่าน โดยใช้แบบ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

ชีวิตประจ าวัน 
6.2 ฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอ่ืนอย่างน้อย 1 ภาษา 
(มลายู/จีน) ในการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล 
6.3 ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
6.4 สื่อสารวัจนภาษา
และอวัจนภาษาได้อย่าง
เหมาะสม 
6.5 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
ผู้ใช้บริการตามขอบเขตของ
วิชาชีพ 
6.6 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
เพ่ือน ผู้ร่วมงาน อาจารย์ 
และผู้นิเทศ 
6.7 รับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่าง และแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
6.8 สื่อสารในชีวิตประจ าวัน
หรือในการปฏิบัติการ
พยาบาลโดยค านึงถึงความ 
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
วัฒนธรรม 

และการเขียนในกลุ่มผู้เรียน ระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ การเลือก
สารสนเทศและฝึกทักษะการ
น าเสนอข้อสนเทศด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผู้ฟัง และ
เนื้อหาที่น าเสนอ 

สังเกต และแบบประเมิน 
และแบบทดสอบที่เหมาะสม
ในแต่ละด้าน 
3. ประเมินโครงการที่มีการ
น าสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมา
ใช้ 
4. ประเมินจากใบงานใน
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการ
น าเสนอผลงาน 
 
 

PLO 7: เลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล และสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.1 สืบค้นเทคโนโลยีดิจิทัล
และข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
7.2 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศที่หลากหลาย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอน
และกิจกรรมของผู้เรียน ดังนี้  
1. การท าอภิปรายกลุ่ม (Group 
discussion) 
2. การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล (Nursing Care 
conference)  
3. การเขียนบทความวิชาการ  
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence based 

1. ประเมินใบงาน/โครงการ/
นิทรรศการที่มีการน าสื่อ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ใน
รายวิชาต่างๆ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

7.3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศที่มีความ
น่าเชื่อถือและทันสมัย 
7.4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทที่ศึกษา 
7.5 ระบุอ้างอิงที่มาของ
ข้อมูลจากการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

learning) 
5. ก าหนดเวลาให้มีเวลาใน
การศึกษาด้วยตนเอง  
6. จัดหาเวทีการน าเสนอเพ่ือผู้เรียน
จะได้มีโอกาสในการน าเสนอในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ และ
ก าหนดให้มีการน าเสนอในรายวิชา 

PLO8: แสดงออกถึง
กระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
8.1 ระบุประเด็นปัญหาหรือ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ คิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 
8.2 ระบุข้อมูลที่รวบรวมเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ห รื อ
อธิบายประเด็นปัญหาหรือ
ป ร ะ เ ด็ น ที่ คิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมและเหมาะสม 
8.3 ระบุข้อมูลที่รวบรวมเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ห รื อ
อธิบายประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นที่คิดได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีแหล่งที่มา
หลากหลาย  และมี ความ
น่าเชื่อถือ 
8.4 สรุปใจความส าคัญของ
ข้อมูลที่จะน ามาใช้อธิบาย
แนวคิดของตนต่อประเด็น
ปัญหาหรือประเด็นที่คิดได้
อย่างกระชับ ชัดเจน และ

ก าหนดรูปแบบการสอนดังต่อไปนี้ 
คือ 
1. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
สถานการณ์จริงและจ าลอง 
2. มอบหมายงานและก าหนดให้ท า
โครงการ/นิทรรศการ/สัมมนา 
3. จัดให้มีโอกาสในการศึกษาดูงาน 
4. ก าหนดให้มีการประชุม
ปรึกษาหารือทางการพยาบาล 
5. ก าหนดชิ้นงานให้มีการท าแผนที่
ความคิด (Mind mapping) 
 

1. ประเมินการอภิปราย/การ
ร่วมอภิปราย (Discussion) 
2. ประเมิน360 องศา 
3. ประเมินแผนที่ความคิด 
(Mapping) 
4. ประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/
กรณีศึกษา (Report) 
5. ประเมินการสะท้อนคิด   
6. คิดสร้างสรรค์ 
7. ประเมินการประชุม
ปรึกษาทางการพยาบาล 
(Nursing Care 
conference) 
8. ประเมินการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ในการตัดสินใจ และให้การ
พยาบาลในระดับที่ซับซ้อน
และไม่ซับซ้อน (ประเมิน
ทักษะการแก้ปัญหาใน
รายวิชาปฏิบัติ) 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

เข้าใจง่าย 
8.5 ตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลได้
อย่างสมเหตุสมผล  
8.6 แสดงความคิดเห็นโดยใช้
หลักเหตุผลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
PLO9: แสดงออกถึงภาวะ
ผู้น า 
9.1 กล้าแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
9.2 วางแผนการท างานได้
ตามบทบาทหน้าที่ 
9.3 มอบหมายงานได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
9.4 ปฏิบัติการพยาบาล/
ท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9.5 ประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9.6 นิเทศการท างานของ
สมาชิกเพ่ือพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาคุณภาพการ
บริการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
9.7 ตัดสินใจได้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์และความ
รับผิดชอบ 
9.8 เสนอความคิดเห็น 
ซักถาม หรือโต้แย้งประเด็น
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
9.9 น าทีมประชุมปรึกษาใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. จัดรูปแบบการเรียนการสอนใน
ลักษณะการท างานกลุ่ม และ
มอบหมายงาน และก าหนดบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน เพ่ือส่งเสริมการ
แสดงบทบาทของการเป็นผู้น าและผู้
ตาม 
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ท างานเป็น
ทีมและการแสดงออกของภาวะผู้น า
หลากหลายสถานการณ์ท้ังในคลินิก
และในชุมชน 
3. จัดสถานการณ์การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงและการศึกษาดู
งาน 
4. จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้
นักศึกษาท าโครงการ จัดนิทรรศการ 
รวมถึงการท าวิจัย ผลิตนวัตกรรม 
สื่อซึ่งครอบคลุมสื่อมัลติมีเดีย ดิจิทัล
ทางการพยาบาลหรือที่เก่ียวข้องกับ
สุขภาพ 
5. ก าหนดให้นักศึกษาสามารถขอ
ทุนเพ่ือฝึกฝนในการบริหารจัดการ
งบประมาณ ในรายวิชาทางการ
พยาบาล 
6. สรรหาเวทีการประกวดหรือการ
น าเสนอเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ประกวดงานหรือนวัตกรรม และ
น าเสนอในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

1. การสังเกตและประเมิน
ผู้เรียนในการแสดงบทบาท
หน้าที่ของการเป็นผู้น าและผู้
ตาม ในสถานการณ์การ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 
2. การสังเกตและประเมิน
ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับเพื่อน และทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ จากผลงานที่
ปรากฏ 
3. สังเกตและให้คะแนน 
โครงการต่างๆ รวมถึง
นิทรรศการ การท าวิจัย 
รวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่
นักศึกษาริเริ่มคิดค้น  
4. ใบรับรองการเข้าร่วมงาน
หรือน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาในที่ต่างๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
5. ใบคะแนนรายงานการ
สะท้อน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

9.10 แสดงออกถึงการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

7. ก าหนดให้มีการไปศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

PLO10: แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมี
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
10.1 แสดงออกถึงความมี
น้ าใจช่วยเหลือผู้ร่วมงาน 
10.2 แสดงออกถึงการมีจิต
บริการ  
มีสัมมาคารวะ และรู้จัก
กาลเทศะ 
10.3 แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะค านึงถึงส่วนรวม
และสังคม  
10.4 แสดงออกถึง
ความสามารถในการปรับตัว 
10.5 แสดงออกถึงความ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น 
10.6 แสดงออกถึงทัศนคติ
ทางบวกของวิชาชีพ 

1. การการสะท้อนคิด (Reflection)  
2. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จ าลองหรือสถานการณ์จริง 
3. การเป็นแบบอย่างที่ดี 
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาให้เกิด
บุคลิกภาพสมประสงค์ของ
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 

1. การประเมินตนเอง 
2. การประเมินโดยเพ่ือน 
3. แบบประเมินการปฏิบัติ
ทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ 
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2.  ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ : Learning Outcomes)  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
(1) 

คุณธรรม จริยธรรม 
(2)  

ความรู้ 
(3) 

ทักษะทางปัญญา 
(4) 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

(5)  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มี
สัมมาคารวะซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

2)  เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพ
สิทธิ กฎระเบียบขององค์กร 

3)  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มภีาวะ
ความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คณุค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของ
ศาสตร์ที่ศึกษา  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต   

2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัย
ใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

3)  สามารถวิเคราะห์ปญัหาของ
ศาสตร์ที่ศึกษา และบรูณาการ
ความรู้ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องได้  

4)  มีความรู้ ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา 
และสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง
ของประเทศและสังคมโลก  

1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษา  จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

2) สามารถคิดวเิคราะห์ และแปล
ความหมายข้อมลูที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 

3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์
ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 

4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรยีน 
ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ 
และการฝึกฝน สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็น
จริง  

1) มีความสามารถในการปรับตัว
และมีปฏิสมัพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับบคุคล สามารถ
ท างานเป็นทีม และรูจ้ักบทบาท
ของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  

 2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่
ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

3) มีการพัฒนาการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4) มีความรับผดิชอบต่อหน้าท่ี ต่อ
สังคม สามารถเสนอแนะ
แนวทางเพื่อการแก้ปัญหา และ
มีความรับผิดชอบท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม 

1)  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ 
คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ 
แปลความหมายข้อมลูเชิงตัวเลข
และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้
ถูกต้อง 

3)  สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังการ
เขียน และการถ่ายทอดข้อมลู
ข่าวสารแกผู่้อื่นได้อยา่งเข้าใจ 

4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าเสนอสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum  mapping) 
ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  

 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต                     
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 
11-024-112 ทักษะการคิด                     
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และพลศึกษา 
11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทาง
วิชาการ 

                    

กลุ่มวชิาภาษา 
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร                     
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ                     
11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     
11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
11-034-104 การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน                     
11-034-107 ภาษามาลายเูพื่อการสื่อสาร                     
11-034-227 ไวยากรณภ์าษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                     
11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น                     
11-074-203 การฟังและพูดภาษาจีน 1                     
11-074-204 การฟังและพูดภาษาจีน 2                     
11-064-223 ภาษามลายูถิ่นปาตาน ี                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

74 
 

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                     
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2.  ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ : Learning Outcomes)  
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน หมวดวิชาชีพเฉพาะ           

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
3) สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือ
ปัญหาทางจริยธรรม 
4) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความ
แตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน
และตนเอง 
5) แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึง
ส่วนรวมและสังคม 
6) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการ
พยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของ
พยาบาล 

1) มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ท่ี
เป็นพื้นฐานชีวิตท้ังด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึง
ศาสตร์อื่นท่ีส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็น
ระบบ 
3) มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศและ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อระบบสุขภาพ  
4) มีความรู้และตระหนักงานในวิจัยทางการพยาบาลท่ีเป็น
ปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 
5) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการ
ทางการพยาบาล 
6) มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ปุวย 
7) มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้
เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และผู้รับสาร 
 

1) สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือพัฒนา
ความรู้ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไข
ปัญหาได้ 
3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการ
วิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา และการศึกษา
ปัญหาทางสุขภาพ 
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ตารางสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
2) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ
สมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
3) สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติในการปฏิบัติงาน 
2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
4) สามารถสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
สุขภาพอย่างปลอดภัย 

1) สามารถปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์อย่าง
เป็นองค์รวมเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ปุวย
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งใน
สถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษาความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น 

10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1                             

10-074-203 ชีวเคมี                             

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
04-014-227 จิตวิทยาพัฒนาการ                             

10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2                             
10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา                             

04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการ
บริการสุขภาพ 

                            

04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ                             
04-014-344 คุณค่าของเธอละฉัน                             

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
04-014-201 พยาธิสรีรวิทยา                             

10-124-201 เภสัชวิทยา                             

04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด                             

04-014-202 มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล                             

04-014-203 กระบวนการพยาบาล                             



 
 

78 
 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษาความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

04-014-204 การพยาบาลพื้นฐาน                             

04-014-205 การสร้างเสริมสุขภาพ                             

04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล                             
04-014-342 การบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน                             

ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 

04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพทางการพยาบาล 

                            

04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน                             

04-014-217 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1                             

04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอายุ                             

04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1                             

04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1                             

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
04-014-218 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1                             

04-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2                             

04-014-222 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอาย ุ                             

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1                             
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษาความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

04-014-219 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2                             

04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1                             

04-014-228 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช                             

04-014-233 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1                             

04-014-298 การพยาบาลชุมชน 2                             

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2                             
04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2                             
04-014-229 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 1                             

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

04-014-214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 

                            

04-014-230 ปฏิบัตกิารพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช 2 

                            

04-014-235 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2                             

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 

04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาล 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษาความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิ
ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

04-014-210 การบริหารการพยาบาล                             

04-014-211 ปฏิบัติการบรหิารการพยาบาล                             

04-014-215 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 2 

                            

04-014-268 การให้การปรึกษาทางสุขภาพและการ
เยียวยา 

                            

04-014-277 การรักษาโรคเบื้องตน้                             

04-014-339 บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจสุขภาพ 

                            

04-014-343 ภาวะผู้น าและการจดัการ                             

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 

04-014-212 ปฏิบัติเสริมทักษะวชิาชีพ                             

04-014-216 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 2 

                            

04-014-237 ปฏิบัติรักษาโรคเบื้องต้น                             
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (PLOs 1- PLOs 5) 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO 1 แสดงออกถึงความมี
คุณธรรม จรยิธรรม กฎหมายและ
จรรยาบรรณวชิาชีพ 

PLO 2 ประยุกต์ความรู้ในศาสตรอ์ื่นท่ีเกีย่วข้องมา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์

PLO 3 ประยุกต์ความรู้ของศาสตร์
ทางการพยาบาล และกระบวนการ
พยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพ
ได้ 

PLO 4 ปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภค์รอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

PLO 5 ใช้กระบวนการวิจยั
ในการสร้างนวตักรรมและ
ผลงานวิจัยในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 

1.1 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย์ 
1.2 ปฏิบัตตินตรงต่อเวลา 
1.3 ไม่คัดลอกงานของผู้อื่น 
1.4 รักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้บริการ 
1 . 5  แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง ก า ร มี ค ว า ม

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และ
วิชาชีพ 

1.6 แสดงออกถึงการเคารพในปัจเจก
บุคคลและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 

1.7 ปฏิ บัติตามกฎระเ บียบหรือ
ข้อตกลงที่ก าหนด 

1.8 ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม 

1.9 ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถงึ
หลักกฎหมายทัว่ไป 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสทิธิ
ผู้ปุวย 

2.1 อธิบายสาระส าคัญของศาสตรก์ลุ่มวิชาชพี
พื้นฐาน  และศาสตรอ์ื่นที่ส่งเสริมทกัษะศตวรรษที่ 
21 ได้แก่ ทกัษะการคิด ความงดงามแห่งชีวิต 
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้ แนวคิดการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลดา้นสุขภาพ แนวคดิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดดา้นการเป็นพลเมืองดีใน
ระบบประชาธปิไตยและภาษาศาสตร์  การให้บริการ
สุขภาพ 
2.2 อธิบายความรู้ดา้นการใช้ยาอยา่งสมเหตุผล 
2. 3 ประยุกต์ใช้ความรู้ศาสตร์กลุ่ม 
วิชาชพีพื้นฐาน  และศาสตรอ์ื่นที่ส่งเสริมทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทกัษะการคิด ความงดงามแห่ง
ชีวิต สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลดา้นสุขภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดด้านการเป็นพลเมอืงดีในระบบ
ประชาธิปไตยและภาษาศาสตร์  การให้บริการ
สุขภาพ 
2.4  ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการใชย้าอย่างสมเหตุผล 

3.1  อธิบายสาระส าคญัของศาสตร์
ทางการพยาบาลครอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
3.2  อธิบายกระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.3 ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์
ทางการพยาบาลไปให้บริการทาง
สุขภาพครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
3.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการ
พยาบาลไปให้บริการทางสขุภาพ
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

4.1  ใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ครอบคลุมองค์รวมโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ การใช้ยาสมเหตุสมผล 
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดงุ
ครรภ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ  การ
ปูองกันการเจ็บปุวย รักษา และการ
ฟื้นฟูสภาพ ครอบคลุมองค์รวมโดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ การใช้ยาสมเหตุสมผล 
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

5.1 อธิบายกระบวนการวิจัยใน
การสร้างนวัตกรรมและ
ผลงานวิจัยในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 
5.2 สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมในการให้บริการด้าน
สุขภาพ 
5.3เลือกใช้ผลวิจัยหรือ
นวัตกรรมในการบริการด้าน
สุขภาพ 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (PLOs 1- PLOs 5) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 1 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6)     R R    I  R           
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
11-024-112 ทักษะการคิด 3(2-2-5)     R R    I  R           
11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการ

เขียนงานทางวิชาการ 
3(2-2-5)   R  R R R   I  R           

กลุ่มวิชาภาษา  
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)      R R   I  R           
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)      R R   I  R           
11-064-223 ภาษามาลายูถิ่นปาตาน ี 3(2-2-5)      R R   I  R           
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) R R   R     I  R           
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) R R   R     I  R           
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5) R R   R     I  R           
10-074-203 ชีวเคมี 2(2-0-4)          I             
10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5) R R   R     I  R           
10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา 2(2-0-4)          I             
04-014-227 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)  R    R    I             
04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด 1(1-0-2)   R  R R R   I  R           
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาทฤษฎี) 
04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการบริการ

สุขภาพ  
2(2-0-4)      R R   I  R           
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 2 

กลุ่มวิชาภาษา (**นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา) 
11-034-227 **ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)     R R    I  R           
11-034-104 **การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)     R R    I  R           
11-034-231 **ภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5)     R R    I  R           
11-074-203 **การฟังและพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)     R R    I  R           
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
04-014-201 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)  R R       I  R           
10-124-201 เภสัชวิทยา 3(3-0-6)          I I R           
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล(วิชาทฤษฎี) 
04-014-202 มโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล 1(1-0-2)   R    R       I  R       
04-014-203 กระบวนการพยาบาล 2(1-2-3)      R      R  I I R/P R      
04-014-204 การพยาบาลพื้นฐาน 3(2-2-5)      R     I R  I I R/P R      
04-014-205 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3) R R R       I  R  I  P       
04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) R R  R R R R   I  R  I  R       
04-014-217 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1 2(2-0-4) R  R    R    I R  I I R R      
04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ ่1 3(3-0-6)   R    R    I R R I I R R     R 
04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ 2(2-0-4)       R    I R R I I R R     R 
04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4) R R R        I R  I I R R      
04-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ ่2 3(3-0-6)   R    R     I R R I I R R     R 
วิกลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาปฏิบัติ) 
04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-0)    R R P P P P   R R   P P P P    
04-014-222 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-0)    R R P P P P   P P   P P P P   P 
04-014-218 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 1 2(0-6-0)       P P P   R R   P P P P/M    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 3 

กลุ่มวิชาภาษา (*** หมายถึง นกัศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา) 
11-074-203 ***การฟังและพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5)          I  R           
11-074-204 ***การฟังและพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5)          I  R           
11-034-107 ***ภาษามาลายูเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5)          I  R           
11-034-110 ***การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)          I  R           
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล 
วิชาทฎษฎ ี
04-014-219 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 2(2-0-4) R  R    R   I I   I I R R     R 
04-014-228 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) R R R R      I I   I I R R     R 
04-014-234 การพยาบาลชุมชน 2  2(2-0-4) R R R        I R R I I R R      
04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) R R R        I R R I I R R      
วิชาปฏิบัต ิ
04-014-233 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 2(0-6-0) P P P P P P P P P   R/P R/P   P P P P   P 
04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ1 3(0-9-0)    P P P P P P   R/P R/P   P P P P   P 
04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ 2 3(0-9-0)    P P P P P P   R/P R/P   P P P/M P/M   P 
04-014-229 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(0-6-0)   P P  P P P P   R/P R/P   P P P P/M    
04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 3(0-9-0)       P P P   R/P R/P   P P P P/M   P 
04-014-235 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2(0-6-0) P P P P P P P P P   R/P R/P   P/M P/M P P/M   P 
04-014-214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(0-9-0)    P P P P P P   R/P R/P   P P P P/M   P 
04-014-230 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(0-6-0)   P P  P P P P   R/P R/P   P P P/M P/M    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 4 

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาทฤษฎี) 
04-014-231 การให้การปรกึษาทางสุขภาพและการเยียวยา  2(1-2-3)           R R  R R R R   I  R  I  R       
04-014-216 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) R R R        I R R   R R      
04-014-236 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) R R R       I I R R I  R       
04-014-279 การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4) R R R R   R     R  I I R R      
04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-2-3) R R R  R R P   I  R    R    I M M 
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาปฏิบัติ) 
04-014-211 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1(0-3-0)     P P M M M   P P   P P P P   P 
04-014-216 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง

ครรภ์ 2 
3(0-9-0)    P P P P P P   P M   P P M M   P 

04-014-237 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-6-0) P P P P P P M P P   M M   P M M M    
04-014-212 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ 2(0-6-0)       M M M   M M   M M M M    
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเลือกเสรี (PLOs 1- PLOs 5) 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกิต 
04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ 2(2-0-4)   R    R   I  R          I 
04-014-339 บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพ 2(2-0-4) R  R    R   I  R          I 
04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล 1(0-2-1) R R  R R R R   I  R  I  R     P P 
04-014-342 การบริการสุขภาพในภาวะฉกุเฉิน 2(2-0-4)       P  R I    I  R       
04-014-343 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2(2-0-4) R R R R   P   I  R           
04-014-344 คุณค่าของเธอและฉัน 2(2-0-4)  R    R    I  R           

 
I = PLO is Introduced and assessed 
R= PLO is Reinforced and assessed 
P= PLO is Practiced and assessed 
M= Level of Mastery is assessed 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ (PLOs 6- PLOs 10) 
ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดบัหลักสูตร (PLOs) 

PLO 6 สื่อสารในชีวิตประจ าวันและใน
การประกอบวชิาชีพอยา่งมี
ประสิทธภิาพ 

PLO 7 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO 8 แสดงออกถึงกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ 

PLO 9 แสดงออกถึงภาวะผู้น า 
 

PLO 10 แสดงออกถึงการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพและมีบุคลิกภาพเชิง
วิชาชีพ 

6.1 ฟัง พูด อ่าน เขียน  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นอย่างน้อย 1 
ภาษา (มลายู/จีน) ในการส่ือสาร
ชีวิตประจ าวัน 
6.2 ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นอย่างน้อย 1 
ภาษา (มลายู/จีน) ในการส่ือสารที่
เกี่ยวขอ้งกับการพยาบาล 
6.3 ใช้ศัพท์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกตอ้ง 
เหมาะสม 
6.4 สื่อสารวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้
อย่างเหมาะสม 
6.5 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้ใช้บริการตาม
ขอบเขตของวิชาชพี 
6.6 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน ผู้ร่วมงาน 
อาจารย์ และผู้นิเทศ 
6.7 รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
แสดงออกอยา่งเหมาะสม 
6.8 สื่อสารในชีวิตประจ าวันหรือในการ
ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความ 
แตกต่างระหวา่งบุคคลและวัฒนธรรม 

7.1 สืบค้นเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างคล่องแคล่ว 
7.2 เลือกใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7.3 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศที่มีความ
น่าเช่ือถือและทันสมัย 
7.4 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา 
7.5 ระบุอ้างอิงที่มาของข้อมูลจากการเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศได้ถูกต้อง 

8.1 ระบุประเด็นปัญหาหรือประเด็นที่คิดได้
อย่างสมเหตุสมผล 
8.2 ระบุขอ้มูลที่รวบรวมเพือ่ใช้ในการ
สนับสนุนหรืออธิบายประเด็นปัญหาหรอื
ประเด็นที่คิดได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม 
8.3 ระบุขอ้มูลที่รวบรวมเพือ่ใช้ในการ
สนับสนุนหรืออธิบายประเด็นปัญหาหรอื
ประเด็นที่คิดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
มีแหล่งที่มาหลากหลาย และมีความน่าเชื่อถือ 
8.4 สรุปใจความส าคัญของข้อมูลที่จะน ามาใช้
อธิบายแนวคิดของตนต่อประเด็นปัญหาหรือ
ประเด็นที่คิดได้อย่างกระชับ ชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 
8.5 ตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลได้อยา่ง
สมเหตุสมผล  
8.6 แสดงความคิดเห็นโดยใช้หลกัเหตุผลและ
หลักฐานเชิงประจักษ ์

9.1 กลา้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง 
9.2 วางแผนการท างานได้ตามบทบาท
หน้าที่ 
9.3 มอบหมายงานได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
9.4 ปฏิบัติการพยาบาล/ท างานเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.5 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9.6 นิ เทศการท างานของสมาชิกเพื่อ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพการ
บริการพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
9.7 ตัดสินใจได้เหมาะสมกับเหตุการณ์
และความรับผิดชอบ 
9.8 เสนอความคิดเห็น ซักถาม หรือ
โต้แย้งประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
9.9 น าทีมประชุมปรึกษาในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9.10 แสดงออกถึงการมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

10.1 แสดงออกถึ งความมีน้ า ใจ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงาน 
10.2 แสดงออกถึงการมีจิตบริการ  
มีสัมมาคารวะ และรู้จักกาลเทศะ 
10.3 แสดงออกถึ งจิตสาธารณะ
ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม  
10.4 แสดงออกถึงความสามารถใน
การปรับตัว 
10 .5  แสดงออกถึ งความ เข้ า ใ จ
ความรู้สึกของผู้อื่น 
10.6 แสดงออกถึงทัศนคติทางบวก
ของวิชาชีพ 
 



 
 

88 
 

 

 
 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท่ี 1 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
11-014-122 ความงดงามแห่งชีวิต 3(3-0-6)    R   R R                        R R R  
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์R 
11-024-112 ทักษะการคิด 3(2-2-5)              I I I R R R R       R  R   R R   
11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงานทาง

วิชาการ 
3(2-2-5) R R       R R R R R  I I R R                  

กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) R R  R   R R                            
11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) R R  R   R R                            
04-064-223 ภาษามาลายูถ่ินปาตานี 3(2-2-5) R R  R   R R                            
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)                  R R                 
10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)                  R R                 
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 3(2-2-5)  R R   R R    R                         

10-074-203 ชีวเคมี 2(2-0-4)            R R                       

10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 3(2-2-5)  R R   R R    R                         
04-014-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา 2(2-0-4)                                    
04-014-227 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4)    R   R       I I   R             R  R   
04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด 1(1-0-2) R  R                                 
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล 
วิชาทฎษฎี                                      
04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับการบริการสุขภาพ  2(2-0-4) R R  R   P R      I    R             R  R R  
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 

กลุ่มวิชาภาษา (**นักศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา) 
11-034-227 **ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) R R  R   R R                            
11-034-104 **การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) R R  R   R R                            
11-034-231 **ภาษาจีนเบื้องต้น 3(2-2-5) R R  R   R R                            
11-074-203 **การฟังและพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) R R  R   R R                            
กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
04-014-201 พยาธิสรีรวิทยา 3(3-0-6)   R                                 
10-124-201 เภสัชวิทยา 3(3-0-6)   R                                 
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาทฎษฎี) 
04-014-202 มโนมติพ้ืนฐานทางการพยาบาล 1(1-0-2)  R      R                           R 
04-014-203 กระบวนการพยาบาล 2(1-2-3)  R R R    R      I I I R R R                 
04-014-204 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-2-5)  R R     R      I I I R R R            R    R 
04-014-205 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(1-2-3)  R  R  R R P    R R  I I R R  R   R       R R     
04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)        R      I    R                  
04-014-217 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(2-0-4)   R   R R      R I I I  R R          R       
04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6)  R R        R R R I I I R R R    R    R        R 
04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4)  R R        R  R I I I R R R    R    R        R 
04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1 2(2-0-4)  R  R  R R R    R R  I I R R     R       R R     
04-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6)  R R        R R R I I I R R R    R    R        R 
กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาปฏิบัติ) 
04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3(0-9-0)  P R  P  P P      I I I P R                  
04-014-222 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-0)  P P R P P P P   P P P I I I P P P    P   P P  P P P    P 
04-014-218 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(0-6-0)  P  P P P P      P I I I P P        P P  P  P   P  
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 3 

กลุ่มวิชาภาษา (*** หมายถึง นกัศึกษาเลือกเรียน 1 รายวิชา) 
11-074-203 ***การฟังและพูดภาษาจีน 1 3(2-2-5) R R  R    R                            

11-074-203 ***การฟังและพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) R R  R    R                            

11-034-107 ***ภาษามาลายูเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) R R  R    R                            

11-034-110 ***การใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) R R  R    R                            

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล 

วิชาทฎษฎ ี

04-014-219 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 2(2-0-4)       R R   R  R I I I R R R        R         
04-014-228 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6)  R R R   R      R I I I  R     R      R     R  
04-014-234 การพยาบาลชุมชน 2  2(2-0-4)  R  R  R R R    R R  I I R R     P       R R     

04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6)   R    R    R R R I I I R R     P    R
/
P 

        

วิชาปฏิบัต ิ
04-014-233 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 2(0-6-0)  P P P P P P P P P P P P    P P P    P P  P P P P P P P P P P 

04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ1 3(0-9-0)  P P  P P P P  P P P P    P P P    P   P P  P P P    P 

04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ 2 3(0-9-0)  P P  P P P P  P P P P    P P P    P   P P  P P P    P 

04-014-229 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(0-6-0)  P  P P P P P     P R R R P P P    P   P P P  P P  P P P 

04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 2 3(0-9-0)  P   P P P P    P P    P P P    P    P P  P M  P  P 

04-014-235 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 2(0-6-0)  P P P P P P P P P P P P    M M M    P P  P P P P P P P P P P 

04-014-214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1 

3(0-9-0)  P P P P P P P    P P R R R P P P    P   P P P  P P  P P P 

04-014-230 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(0-6-0)  P  M P P P P     P I I I P P P    P   P P P  P P  P M P 

 
 



 
 

91 
 

 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 4 

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาทฤษฎี) 
04-014-231 การให้การปรกึษาทางสุขภาพและการเยียวยา  2(1-2-3)            P  P                      R        P  

04-014-216 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6)   R    R    R R R I I I R R R R   R   R R R R       

04-014-236 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4)  R I           I I I R R R                 

04-014-279 การบริหารการพยาบาล 2(2-0-4)  R I           I I I R R R R R R    R R  R       

04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-2-3)  R       R R R R M I I I R R R          P       

กลุ่มวิชาชีพพยาบาล (วิชาปฏิบัติ) 
04-014-211 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1(0-3-0)  P P  M M P P    P      M P P P P P P P P  M M  P P   P 

04-014-216 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 

3(0-9-0)  P P P P P P P    P P I I I P P P    P   P P P  P P  P P P 

04-014-237 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3(0-6-0)  P P P P P P P P P P P P    M M M    P P  P P P P P P P P P P 

04-014-212 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ 2(0-6-0)   P  P P      M     P P     P   P P P  P M  P  P 
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเลือกเสรี (PLOs 6- PLOs 10) 
 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 
PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกิต 
04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ 2(2-0-4) R        R R R R R     R R            R  R   

04-014-339 บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจ
สุขภาพ 

2(2-0-4) R   R    R        I R R R R R        R       

04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการพยาบาล 1(0-2-1)  R    R R  R R R R R I I I R R R  R  R R   R  R       

04-014-342 การบริการสุขภาพในภาวะฉกุเฉิน 2(2-0-4)  R R         R  I                      

04-014-343 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2(2-0-4) R   R   R       I   R R R R R R    R R  R       

04-014-344 คุณค่าของเธอและฉัน 2(2-0-4) R   R  R R R         R             R R R R R R 

I = PLO is Introduced and assessed 
R= PLO is Reinforced and assessed 
P= PLO is Practiced and assessed 
M= Level of Mastery is assessed 
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาของผู้เรียน 
 

ชั้นปี รายละเอียด 
ชั้นปีที่ 1  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่นด้านสังคมและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน องค์ความรู้กลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและการเขียนงาน
ทางวิชาการ  

ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ความรู้ทางทฤษฎี
เกี่ยวกับการพยาบาล และสามารถปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานโดยใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยแสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ บุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และทักษะด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง 

ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องและศาสตร์ทาง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กับการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม โดยแสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ
รวมทั้งภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างต่อเนื่อง  

ชั้นปีที่ 4 ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น  
การบริหารการพยาบาล และประยุกต์ความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง และ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมทั้งการรักษาโรคเบื้องต้น เพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในการพยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยแสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมี
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ รวมทั้งภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ และสามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและการบริการ
สุขภาพ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
     การวัด และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557   
  
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  
2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกรายวิชาที่จะท า

การทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา และประกาศรายชื่อวิชาที่รับการทวนสอบจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ  

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ 
ประกอบด้วย ผู้แทนงานทะเบียนและสถิติการศึกษา ผู้แทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนในรายวิชานั้น และผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.1.3 คณะกรรมการทวนสอบด าเนินการทวนสอบระดับรายวิชา โดยพิจารณา
ตรวจสอบการประเมินผลว่า การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา 
และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ตรวจสอบวิธีการวัด สัดส่วนคะแนนของวิธีการวัด ผังข้อสอบ 
คุณภาพข้อสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
ตลอดจนผลการให้คะแนน เพ่ือยืนยันว่าในรายวิชานั้นๆมีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้อง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  

2.1.4 คณะกรรมการทวนสอบรายงานผลการทวนสอบ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ  

2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
2.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประเมินผลการจัดการศึกษาของหลักสูตร

โดยจัดสัมมนาอาจารย์ สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ปรับปรุงหลักสูตร  

2.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีผ่านการประเมินสมรรถนะชั้นปี เพ่ือประเมินความครอบคลุมตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา และน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนรายงานต่อมหาวิทยาลัยในเวลาที่ก าหนด  

2.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยทุก 5 ป ี
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
     เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 3.1 นักศึกษาต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา และเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต       
ที่ก าหนดในหลักสูตร 
 3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
 3.3 รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ ต้องได้แต้มไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 
 3.4 นักศึกษาต้องผ่านการสอบรวบยอด (Comprehensive) ทั้ง 8 วิชา ตามประกาศของ
คณะฯก่อนจึงจะส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่6  การพัฒนาอาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากเข้ามา
ปฏิบัติงานที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

1.2 เนื้อหาในการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย 
1.2.1 โครงสร้างองค์กร การบริหาร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พยาบาลตาม

พันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ ด้านการผลิตผลงานวิชาการ    
งานสร้างสรรค์และงานวิจัย ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน    
ด้านการท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารและการจัดการ รวมถึงงานอ่ืนๆ    
ที่ได้รับมอบหมาย 

1.2.2 สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ 
1.2.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมต่างๆ ของคณะ 
1.2.4 ปฏิทินกิจกรรมหรือโครงการของคณะ 

1.3 คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่สามารถเป็นแบบอย่างแก่อาจารย์ใหม่
ได ้โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1.3.1 ให้ค าแนะน าและการปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.3.2 ให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน และนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
1.4 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1.4.1 จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ ได้แก่ การศึกษาดูงานพ้ืนที่/แผนการ
สอนภาคปฏิบัติ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางคลินิกเพ่ือเพ่ิมทักษะและความช านาญแก่อาจารย์ใหม่ 

1.4.2 อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอน คณะฯ จัดท าแผนส่งเข้าอบรม
หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ด้านการสอนทางการพยาบาล หรือส่งเข้าอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์
อย่างเป็นระบบ และจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์การเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น
เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

1.5 การพัฒนาวิชาการ วิจัย และวิชาชีพด้านอื่น 
1.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ ได้พัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการ

สอน การวัดและประเมินผล และความรู้ที่ทันสมัยในศาสตร์สาขาวิชาที่รับผิดชอบ และในสาขาที่
เกี่ยวข้องโดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ การสัมมนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

1.5.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น หลักสูตร
พยาบาลเวชปฏิบัติ  หลักสูตรการพยาบาลผู้ปุวยวิกฤต 

1.5.3 ให้มีประสบการณ์การวิจัยโดยเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือผู้วิจัยหน้าใหม่ 
1.5.4 ร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพ์ผลงาน 
1.5.5 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ         

1.6 การประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
 
 



97 

 

 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
      2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดระบบการประเมินผลและการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจ าปี 

2.1.3 ก าหนดให้อาจารย์เข้าอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน  และการประเมินผลที่
ทันสมัยทั้งในระบบห้องเรียน ระบบออนไลน์ และการสอนพยาบาลในคลินิกที่สอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการพยาบาล อย่างน้อยปีละ 15 ชั่วโมง     

2.1.5 สนับสนุนให้อาจารย์มีการท าวิจัยในชั้นเรียน 
      2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ   

2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพโดยไปปฏิบัติการพยาบาลใน
แหล่งฝึกตามความเชี่ยวชาญในช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ อย่างน้อย 80 ชั่วโมง/ปี
การศึกษา 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรเป็นพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
จากสภาการพยาบาล  

2.2.3 จัดท าโครงการ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  หรือการ
จัดท าโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 

2.2.4 พัฒนา และส่งเสริมให้อาจารย์เขียนต ารา หนังสือทางด้านการพยาบาล 
2.2.5 มีแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.6 มีแผนการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

                                                 

1. การก ากับมาตรฐาน 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับดูแลและบริหาร
จัดการหลักสูตร ดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
      ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน ครบทั้ง 5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่                 

การพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาลชุมชน 
และการพยาบาลมารดาและทารก หรือการผดุงครรภ์ ทั้งนี้ให้มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาล
ในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี   

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาด าเนินการหลักสูตร 
ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ             
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 เป็นอาจารย์ประจ า  
3.2 มีคุณวุฒิขั้นต่ า ปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน โดยต้องส าเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาลไม่ต่ ากว่า 2 
ปี  

    3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือมีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน ส าหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาและ
ทารกและการผดุงครรภ์ จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง  
ที่เป็นปัจจุบัน 

      3.4 มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาล
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

      3.5 มีผลงานทางวิชาการที่ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1.4 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นักศึกษาปัจจุบัน บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง และอาจารย์ผู้สอน ร่วมกับข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา 

 



99 

 

 
 

2. บัณฑิต 
 2.1 ผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ 95 
 2.2 การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยและข้อบังคับของสภาการพยาบาล 
 2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ 95  
 2.4 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 10 ข้อ 
 2.5 มีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร และบัณฑิตที่ได้งานท า/ประกอบอาชีพ
อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา และน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติของนักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร 

3.1.1 คุณสมบัติ  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาส      

ราชนครินทร์ และตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์  เรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  3.1.2 การคัดเลือก 
  การคัดเลือกผู้ เข้าศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศหรือข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นไปตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ก าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  3.2.1 มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  
จ ัด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เ พ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา           
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการปรับตัวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการเรียนในหลักสูตร 
  3.2.2 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านการ
เรียนและส่วนตัว โดยก าหนดให้มีชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับ
นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
  3.2.3 มีระบบอาจารย์ประจ าชั้นเพ่ือช่วยเหลือดูแลด้านทักษะชีวิต สังคม และด้าน
วิชาการ รวมทั้งก ากับ/ติดตามความประพฤติของนักศึกษาให้อยู่ในขอบเขตของจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ชั้นปีละ 2 คน     
ท าหน้าที่ดูแลนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา โดยรับผิดชอบดูแลให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านวิชาการ และเรื่องส่วนตัวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน 
 3.2.4 มีระบบงานให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา        
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักศึกษาทั้งเรื่องการเรียน ปัญหาสุขภาพ และปัญหาส่วนตัว 
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  3.2.5 มีแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ การจัดตั้งสโมสรนักศึกษา กิจกรรมชมรม 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรม 
  3.2.6 มีแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดในหลักสูตร 
เพ่ือมุ่งให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
 
 3.3 การจัดการความเสี่ยง 
  3.3.1 ความเสี่ยงด้านระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร 
ก าหนด 
   1) มีแผนจัดท าโครงการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าโดยจัดให้มี
การเรียน และฝึกปฏิบัติเสริม นอกเหนือจากการเรียนในเวลาตามหลักสูตร 
   2) มีระบบงานให้ค าปรึกษาที่เป็นช่องทางให้นักศึกษาติดต่อเข้ารับค า
ปรึกษาได้ทั้งปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว 
   3) มีระบบดูแลด้านสวัสดิภาพของนักศึกษาในการเดินทางไปแหล่งฝึก โดย
คณะพยาบาลศาสตร์ประสานกับโรงพยาบาลแหล่งฝึกขอความอนุเคราะห์จัดที่พักในเขตโรงพยาบาล
ให้นักศึกษาระหว่างฝึกงาน กรณีที่แหล่งฝึกมีระยะทางรัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตรจากคณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะฯ มีการจัดบริการรถยนต์เพื่อรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับแหล่งฝึกใน
เขตจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนร่วมวางแผนให้นึกศึกษาเดินทางเป็นหมู่คณะในการเดินทางจาก    
คณะพยาบาลศาสตร์ไปยังแหล่งฝึก  
 3.4 การจัดการข้อร้องเรียน 
  3.4.1 มีระบบฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ห้องสมุด การบริการด้านหอพัก โดยมีการสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 
  3.4.2 มีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ด้านผลการเรียนของนักศึกษา และ
ด าเนินการตามขั้นตอนที่งานทะเบียนและสถิติการศึกษาก าหนด โดยผ่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง        
รองคณบดีฝุายวิชาการ และคณบดี เป็นผู้พิจารณาในการอุทธรณ์ของนักศึกษา  
 
4. อาจารย์ 

4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับให้มีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีจ านวนและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมถึงมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล  

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีศักยภาพในการบริหารหลักสูตร โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาพยาบาลภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ และสนับสนุนการเข้าอบรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาล เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562   
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4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 
  คณะพยาบาลศาสตร์ บริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
วิชาการ และคณะกรรมการเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยยึดปรัชญา วัตถุประสงค์ 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเป็นหลัก คณะฯ มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและ
รายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิดการจัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้ มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจาณาร่วมกับข้อบังคับ/เกณฑ์ก าหนดต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุ ก 
5 ป ี
 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
         1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ก าหนด
ผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัยหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา
นั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
         2) อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
          มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลที่หลากหลาย ก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
          1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3/มคอ.4 โดยวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลให้เป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ 
          2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า    
มคอ.3/มคอ.4 ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษาผ่านคณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. 
          3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษา 
  5.2.3 การอุทธรณ์ผลการเรียนของนักศึกษา 
          1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
การสอบ ผลคะแนนสอบ และวิธีการประเมินผล 
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          2) คณะพยาบาลศาสตร์ มีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
และด าเนินการตามขั้นตอนที่งานทะเบียนและสถิติการศึกษาก าหนด โดยผ่านอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง                
รองคณบดีฝุายวิชาการ และคณบดีเป็นผู้พิจารณาในการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.3 การประเมินผู้เรียน  
       5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการ
ประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3, มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดย               
งานทะเบียนและสถิติการศึกษาและคณะกรรมการวิชาการ ตามล าดับ จากนั้นส่งผลการเรียนไปที่กอง
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามท่ีปฏิทินการศึกษาก าหนด 
 2) มีการประเมินรายวิชา และประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา 
 3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผล มคอ.5, มคอ.6 หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 
         4) มีการก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนตามมาตรฐาน                    
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3, 4 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน เพ่ือด าเนินการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 
ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ

จัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเรียนรู้ รวมถึงการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนางานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
โครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลในศตวรรษท่ี 21 การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน โครงการ
พัฒนาระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า โครงการจัดหาพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  เป็นต้น 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
หลักสูตรมีความพร้อมด้านทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน โดยมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เพียงพอ ได้แก่ อาคารสถานที่เรียน  ห้องปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชาที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพียงพอ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแหล่งฝึกที่เพียงพอ รวมถึ งอุปกรณ์การสอน 
เอกสารต าราและระบบอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย และมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือน าผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับดูแลทรัพยากรการเรียนการสอนของ

คณะ ท าหน้าที่วางแผนจัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และสื่อสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา   

6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเสนอรายชื่อหนังสือ และต าราในสาขาวิชาที่
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

6.3.3 จัดระบบการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล 24 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
ใช้งาน 

6.3.4 ติดตามและประเมินความต้องการการใช้ทรัพยากร ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
6.4.1 มีการวางแผนการประเมินความเพียงพออย่างมีส่วนร่วมกับผู้สอน ผู้ใช้

ทรัพยากร และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝุาย 
6.4.2 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากความต้องการใช้ของอาจารย์ 

และผู้เรียน และจัดให้ได้ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลทุกปีการศึกษา 
6.4.3 จัดท าระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เช่น ต าราหลัก สิ่งพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ ที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ของคณะ และน าผลมาใช้ในการบริหารทรัพยากร  
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key  Performance  Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ที่ 1-10 ครบถ้วน และมีผลการด าเนินการรวม 
บรรลุเปูาหมายตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน อยู่ในเกณฑ์ดี อย่าง
น้อย 2 ปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องก่อนได้รับการเผยแพร่  

  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

*(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร    

     

*(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับ มคอ.1 ทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

     

*(3) มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ที่สอดคล้องกับ 
มคอ.2 ให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาก่อนเปิดท าการสอนทุก
ภาคการศึกษา 

     

*(4) มีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา    
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

*(5) มีการจัดท า มคอ.7 ภายในก าหนดเวลา 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

     

*(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

     

*(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่าน
มา 

     

*(8) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์เป็น 
อย่างน้อย 

     

*(9) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
ค าแนะน าหรือการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน      

*(10) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาใน
ด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และวิชาชีพทุกปี
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

     

*(11) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี  

     

*(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0         

     

*(13) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

**(14) อัตราการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 

     

**(15) บัณฑิตมีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

**(16) นักศึกษาปีสุดท้ายผ่านการประเมินสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรมตามเกณฑ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 
100  

     

หมายเหตุ  
* ข้อ1 - ข้อ13 ดัชนีบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
** ข้อ14 – ข้อ16 ดัชนีบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนที่            

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก าหนดเพ่ิม 
 

เกณฑ์การประเมิน  
1. ผ่านในระดับดีมาก หมายถึง ดัชนีบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วนทั้ง  16 ข้อ 

(เฉพาะที่สามารถด าเนินงานได้ในแต่ละรอบปีการศึกษา) 
2. ผ่านระดับดี              หมายถึง ดัชนีบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านครบถ้วนทุกข้อ และข้อ 1-16   

ผ่านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (เฉพาะที่สามารถด าเนินงานได้ในแต่ 
ละรอบปีการศึกษา) 

3. ไม่ผ่าน                   หมายถึง ดัชนีบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านไม่ครบทุกข้อ และข้อ 1-16  
ผ่านน้อยกว่า ร้อยละ 80 (เฉพาะที่สามารถด าเนินงานได้ในแต่       
ละรอบปีการศึกษา 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

 ควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ  ในหมวด 1-7  และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในประเด็นส าคัญๆ  ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้
ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดแนวทางการประเมินทักษะการใช้กลยุทธ์     

การสอนของอาจารย์ เพ่ือมอบหมายให้คณะกรรมการวิชาการด าเนินการตามระบบและกลไก         
ที่ก าหนด การประเมินกลยุทธ์การสอนของแต่ละรายวิชาประเมินจากนักศึกษาและอาจารผู้สอน 
ภายหลังสิ้นสุด การเรียนการสอนรายวิชาทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการประเมินให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทราบ  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ผู้เรียนประเมินทักษะการใช้กลยุทธ์การสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

รายวิชา โดยผู้เรียนสามารถประเมินได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อาจารย์
สามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาที่สอนได้โดยเข้าไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 มีการประเมินทักษะการใช้กลยุทธ์การสอนของอาจารย์โดยคณะกรรมการ
ประเมินการสอนซึ่งแต่งตั้งโดยฝุายวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ใน
สาขาวิชาและต่างสาขาวิชา 

1.2.3 ฝุายวิชาการ งานการเรียนการสอนรวบรวมผลการประเมินทั้งหมด ผลการ
ประเมินที่เป็นข้อมูลปูอนกลับส่งให้อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานกลุ่มวิชา เพ่ือปรับปรุงต่อไป
ทักษะการสอนและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา  

1.2.4 มีระบบแจ้งผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ให้อาจารย์รับทราบเพ่ือ
น าไปพัฒนาปรับปรุงทักษะการสอนของอาจารย์ 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต  
2.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตัวแทนจากทุกสาขาวิชาด าเนินการให้

นักศึกษาแต่ละชั้นปีประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาพรวมของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และ
จัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการประจ าคณะเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  

2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและตัวแทนจากทุกสาขาวิชาด าเนินการให้
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร  และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ  

2.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินตลอดหลักสูตรมาใช้  เพ่ือ
วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

2.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
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ทุก 5 ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้สอน แหล่งฝึกปฏิบัติงานและผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก  
 2.2.1 คณะฯแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภาย ใน ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒอิย่างน้อย จ านวน 2 ท่านร่วมกันท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตร ในภาพรวม  
2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ  

คณะฯ ด าเนินการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตรวมทั้ง
เปิดช่องทางให้บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตสามารถประเมินผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะฯจัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอ
ประเด็นที่จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

4.2 คณะฯจัดประชุมสัมมนาเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

4.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนจากสภาการพยาบาล 
เป็นกรรมการพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 

4.4 ก าหนดให้มีการวิจัยและประเมินหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก ก 
ตารางการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรที่ปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เหตุผล 

  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
142 หน่วยกิต 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
    ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing 
Science Program 
ชื่อปริญญา/สาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  Bachelor of  
Nursing  Science 
                ชื่อย่อ :  B.N.S. 
โครงสร้างหลักสูตร 
  1.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
       -  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
       -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       -  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
       -  กลุ่มวิชาพลศึกษา 
  2.  หมวดวชิาเฉพาะ 106 หน่วยกิต 
       2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
       2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
             -  วิชาเอกบังคับ 
             -  วิชาเอกเลือก 
   3.  หมวดวชิาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 
 
 

  เปรียบเทียบโครงสร้าง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
136 หน่วยกิต 
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
    ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต 
    ภาษาอังกฤษ Bachelor of Nursing 
Science Program 
ชื่อปริญญา/สาขาวิชา 
    ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :   Bachelor of  
Nursing  Science 
                  ชื่อย่อ :   B.N.S. 
โครงสร้างหลักสูตร 
  1.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
       -  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 
       -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       -  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
       - กลุ่มวิชาพลศึกษา 
  2.  หมวดวชิาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 
       2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
       2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
             -  วิชาเอกบังคับ 
             -  วิชาเอกเลือก 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับลดจ านวน
หน่วยกิตลง 
โดยพิจารณา
ความสอดคล้อง
กับความ
คาดหวังของ
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของ
หลักสูตรและ 
ปรับลดในวิชาที่
มีเนื้อหาซ้ า 
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  เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
11-014-122  ความงดงามแห่งชีวิต
(Beautiful of Life)               3(3-0-6) 
          ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คุณค่าและความงามท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้
คุณค่า การสัมผัสความงามและการ
แสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และ
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น 
ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี 
วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติ
รอบๆ ตัวมนุษย์ 

  เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 
11-014-122  ความงดงามแห่งชีวิต 
(Beautiful of Life)             3(3-0-6) 
         ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คุณค่าและความงามท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นที่การรับรู้
คุณค่า การสัมผัสความงามและการ
แสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้และ
เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้าน
ต่างๆ ที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตมนุษย์ เช่น 
ชีวิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี 
วรรณกรรม รวมไปถึงความงามในธรรมชาติ
รอบๆ ตัวมนุษย์ 

วิชาเดิม 

11-024-112  ทักษะการคิด  
(Thinking Skills)                3(2-2-5)
 ความส าคัญของการคิดอย่างเป็น
ระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เป็น
สัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึก
ปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 

11-024-112  ทักษะการคิด  
(Thinking Skills)                3(2-2-5) 
           ความส าคัญของการคิดอย่างเป็น
ระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เป็น
สัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึก
ปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ 

วิชาเดิม 

11-024-113 พฤติกรรมสุขภาพกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม            
(Health Behavior and Cultural 
Diversity)                           3(2-2-5) 
        แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ องค์ประกอบ
และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ  การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ  การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ เอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม  ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พฤติกรรมสุขภาพกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในบุคคลวัยต่างๆ 
แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมสุขภาพใน
ความหลากหลายของวัฒนธรรม 

- ตัดออก 
บูรณาการ
เนื้อหาวิชา
ให้
สอดคล้อง
กับPLOs 
โดย เพิ่ม
วิชาใหม่ 
“สมรรถนะ
เชิง
วัฒนธรรม
กับการ
บริการ
สุขภาพ”  
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04-014-296 สารสนเทศทางการพยาบาล
(Nursing Informatics)          1(1-0-2) 
        แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาล 
ข้อมูลส าคัญทางสุขภาพ และฐานข้อมูลการ
พยาบาล หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้น การวิเคราะห์และการเลือกใช้
สารสนเทศทางการพยาบาล การประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพยาบาล การใช้
คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ 
การรักษาพยาบาล ระบบจ าแนกข้อมูล
ทางการพยาบาล ระบบเครือข่าย และสื่อ
ประสมเพ่ือสนับสนุนการขยายความรู้
ทางการพยาบาล 

11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าและการเขียนงานทางวิชาการ 
(Information for Study Skill and 
Academic Writing              3(2-2-5 
          แหล่งทรัพยากรสารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าและ
รวบรวมสารสนเทศ  การบันทึกเพ่ือ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การเรียบ
เรียงงานวิชาการ และการเขียน
เอกสารอ้างอิงในงานวิชาการ 
 

วิชาใหม่ 
เพ่ือให้มี
เนื้อหาที่
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 7 
 
 

11-034-101 การใช้ภาษาไทย  
(Thai Usage)                      3(2-2-5) 
       การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม  
หลักการพูด  การฟัง การอ่านและการเขียน   
เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 

11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(Thai Usage)                    3(2-2-5) 
          ทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน ให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิชาใหม่ 
เปลี่ยนวิชา
เพ่ือให้มี
เนื้อหาที่
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 6 

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร   
(Spoken English for Communication)               
3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ 
ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

11-034-103 การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร   
(Spoken English for Communication)              
3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
การพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ 
ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

วิชาเดิม 

11-034-108 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ (English Reading and 
Writing)                             3(2-2-5) 
         หลักการและทักษะการอ่าน เพิ่มพูน
วงศัพท์  เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจาก
บริบทของบทอ่านที่หลากหลาย  พัฒนา
ทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ 
 
 

11-034-108 การอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ (English Reading and 
Writing)                           3(2-2-5) 
       หลักการและทักษะการอ่าน เพิ่มพูนวง
ศัพท์  เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากบริบท
ของบทอ่านที่หลากหลาย  พัฒนาทักษะการ
เขียนระดับข้อความสั้น ๆ 

วิชาเดิม 
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11-034-109 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 
(English Listening and Speaking)     
3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
           หลักการและทักษะการฟังและพูด
ในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การฟังเพ่ือ
จับใจความส าคัญและรายละเอียด พัฒนา
ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่จ าเป็นส าหรับ
การสื่อสาร  

11-034-109 การฟังและพูดภาษา 
อังกฤษ (English Listening and 
Speaking)                       3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
         หลักการและทักษะการฟังและพูดใน
หัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  การฟังเพ่ือจับ
ใจความส าคัญและรายละเอียด พัฒนา
ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับ
การสื่อสาร 

วิชาเดิม 

11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 
(Academic English)            3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
           การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน พูด 
และเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได 

11-034-110 การใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ  
(Academic English)          3(2-2-5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
         การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน พูด และ
เขียนสรุปเรื่องท่ีอ่านได ้

วิชาเดิม 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ าวัน  
(Malay for Daily Life)          3(2-2-5)
 การใช้ภาษามลายูกลางอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง  การ
อ่าน และการเขียน เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือ
การน าไปใช้ 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูใน
ชีวิตประจ าวัน  
(Malay for Daily Life)        3(2-2-5)
 การใช้ภาษามลายูกลางอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง  การ
อ่าน และการเขียน เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือ
การน าไปใช้ 

วิชาเดิม 

11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  
(English Grammar in Everyday Life)                                                 
                                     3(2-2-5) 
          ศึกษาและฝึกปฏิบัติโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การ
บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีต และ
อนาคต การให้ข้อเท็จจริง การเปรียบเทียบ 
การก าหนดสถานการณ์ 
 
 
 
 
 

11-034-227 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน  
(English Grammar in Everyday Life)                              
3(2-2-5)                
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติโครงสร้างภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การบรรยาย
เหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีต และอนาคต การ
ให้ข้อเท็จจริง การเปรียบเทียบ การก าหนด
สถานการณ์ 

วิชาเดิม 
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11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
(Spoken Malay for Communication)                                                       
3(2-2-5)         
 พัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง  ๆ 
ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

11-034-107 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร
(Spoken Malay for Communication)            
3(2-2-5) 
         พัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่าง  ๆ 
ฝึกการสนทนาเป็นกลุ่ม 

วิชาเดิม 

- 11-064-218 ภาษามลายูถิ่นปาตานี 
(Patani Malay Dialect)     3(2-2-5) 
          ลักษณะทั่วไปของภาษามลายูถิ่นปา
ตานี ฝึกพูดและฟังภาษามลายูถิ่น    ปาตานี
ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  

วิชาใหม่  
เป็นวิชา
เลือก 
ที่มีเนื้อหา
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 6 

- 11-034-231 ภาษาจีนเบื้องต้น 
(Basic Chinese )              3(2-2-5) 
การใช้ทักษะพ้ืนฐานของภาษาจีน ได้แก่ 
ระบบเสียง เน้นเรื่องการออกเสียงต้อง
ชัดเจนและศึกษาสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงใน
ภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับที่ ใช้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วิชาใหม่  
เป็นวิชา
เลือก 
ที่มีเนื้อหา
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 6 

- 11-074-203 การฟังและพูดภาษาจีน 1      
(Chinese Listening and Speaking1)                                 
3(2-2-5) 
        การฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาจีน
ในชีวิตประจ าวัน เน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

วิชาใหม่  
เป็นวิชา
เลือก 
ที่มีเนื้อหา
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 6 

- 11-074-204 การฟังและพูดภาษาจีน 2      
(Chinese Listening and Speaking2)                                 
3(2-2-5) 
 การฝึกทักษะการฟังและพูด เน้น
ความสามารถในการจับใจความเรื่องที่ได้ฟัง 
รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดและ
การแสดงความคิดเห็น 

วิชาใหม่  
เป็นวิชา
เลือก 
ที่มีเนื้อหา
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 6 

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
(Mathematics in Everyday Life) 
                                         3(3-0-6) 

10-034-107 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(Mathematics in Everyday Life)            
3(3-0-6) 

วิชาเดิม 
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          ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล 
ได้แก่  คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ  หลักวิธีคิด
ทางคณิตศาสตร์  เซต  ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  แนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

          ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่เป็น
พ้ืนฐานในการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล 
ได้แก่  คณิตศาสตร์กับธรรมชาติ  หลักวิธีคิด
ทางคณิตศาสตร์  เซต  ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  แนวคิดเบื้องต้น
เกี่ยวกับแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  

10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
(Science in Daily Life)        3(3-0-6) 
 ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟูา 
การผลิตพลังงานไฟฟูา วงจรไฟฟูาในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟูา หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้านประเภทให้ความร้อน 
แสงสว่างและพลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟูาใน
ส านักงาน พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบ
การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร  การเป็นพิษของอาหาร การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุก
ของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุ
ภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อการเก็บรักษาและ
การขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ในส านักงาน 

10-064-107 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
(Science in Daily Life)        3(3-0-6) 
         ศึกษาเก่ียวกับแหล่งพลังงานไฟฟูา 
การผลิตพลังงานไฟฟูา วงจรไฟฟูาในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟูา หลักการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟูาในบ้านประเภทให้ความร้อน 
แสงสว่างและพลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟูาใน
ส านักงาน พลังงานในการด ารงชีวิต ระบบ
การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ
อาหาร  การเป็นพิษของอาหาร การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน 
ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุก
ของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุ
ภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อการเก็บรักษาและ
การขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ในส านักงาน 

วิชาเดิม 
         

04-014-295 พัฒนาการมนุษย์และจิตวิทยา 
(Human Developmental and 
psychology)                    3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา 
พฤติกรรม บุคลิกภาพ และลักษณะความมีวุฒิ
ภาวะ การรับรู้ การเรียนรู้ การปรับตัว ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิต สังคม 
และสติปัญญา  การส่งเสริมพัฒนาการในแต่
ละวัย ภาวะวิกฤติ และผลกระทบ ท่ีเกิดจาก
พัฒนาการ และแนวทางแก้ไข 

04-014-227 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(Developmental Psychology)  2(2-0-4) 

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
หลักการพัฒนาการของมนุษย์  และปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญา พัฒนาการมนุษย์ต้ังแต่ระยะ
ครรภ์ถึงวัยสูงอายุ ความผิดปกติท่ีเกิดจาก
พัฒนาการ แนวทางการสร้างเสริมพัฒนาการ
แต่ละช่วงวัยและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 

ปรับ
ลักษณะ
วิชา และ
ลดหน่วย
กิต โดยน า
เนื้อหา
บางส่วน  
ไปบูรณา
การในวิชา
ทางการ
พยาบาล 
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10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)     
3(2-2-5) 
 ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ
และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิต ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การ
แพร่กระจาย กลไกการต้านทานโรค การ
ท าลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์  ปรสิต 

10-104-203 จุลชีวและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)      
2(2-0-4) 
           ชนิด รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ
และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์และปรสิต ที่มีผล
ต่อสุขภาพ การติดเชื้อ การเกิดโรค การ
แพร่กระจาย กลไกการต้านทานโรค การ
ท าลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์  ปรสิต 

ปรับลด 
หน่วยกิต 
ภาค
ทดลอง  
1 หน่วยกิต  

10-074-203 ชีวเคมี 
 (Biochemistry)             2(2-0-4) 
           แนวคิดพ้ืนฐานทางชีวเคมีคลินิก 
โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ และ                  
เมแทบอลิซึมของสารคาร์โบไฮเดรต ไลปิด 
โปรตีน กรดนิวคลีอิก น้ า อิเล็กโทรไลท์ 
รวมทั้งสารประกอบอ่ืนๆ ของร่างกาย ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  

10-074-203 ชีวเคมี  
(Biochemistry)                       2(2-0-4) 
          แนวคิดพ้ืนฐานทางชีวเคมีคลินิก 
โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ และเม
แทบอลิซึมของสารคาร์โบไฮเดรต ไลปิด 
โปรตีน กรดนิวคลีอิก น้ า อิเล็กโทรไลท์ 
รวมทั้งสารประกอบอ่ืนๆ ของร่างกาย ที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  

วิชาเดิม 

10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1  
(Anatomy and Physiology I)    

        3(2-2-5)  
 โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการ
ท างานของเซลล์  เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  
ตลอดจนความสัมพันธ์ของการท าหน้าที่ใน
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ครอบคลุม
ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูกและข้อต่อ  
ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบ
เลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ทางเดินหายใจ  เพ่ือให้มีการท างาน
ประสานกันอย่างสมดุล 

10-084-201 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1 
(Anatomy and Physiology I)      

      3(2-2-5)  
          โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการ
ท างานของเซลล์  เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  
ตลอดจนความสัมพันธ์ของการท าหน้าที่ใน
ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ครอบคลุม
ระบบผิวหนัง  ระบบกระดูกและข้อต่อ  
ระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท  ระบบ
เลือด  ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ทางเดินหายใจ  เพ่ือให้มีการท างาน
ประสานกันอย่างสมดุล 

วิชาเดิม 

10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 
(Anatomy and Physiology II)           
                                      3(2-2-5) 
           โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการ
ท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  
ความสัมพันธ์ของการท าหน้าที่ในระบบต่าง 

10-084-202 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2 
(Anatomy and Physiology II)             
                                       3(2-2-5) 
           โครงสร้าง หน้าที่และกลไกการ
ท างานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะ  
ความสัมพันธ์ของการท าหน้าที่ในระบบต่าง 

วิชาเดิม 
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ๆ ของร่างกายมนุษย์  ครอบคลุมระบบ
ทางเดินอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบต่อมไร้
ท่อ  ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ การ
ปฏิสนธิ การเจริญเติบโต  เพ่ือให้มีการ
ท างานประสานกันอย่างสมดุล 

ๆ ของร่างกายมนุษย์  ครอบคลุมระบบ
ทางเดินอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบต่อมไร้
ท่อ  ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ การ
ปฏิสนธิ การเจริญเติบโต  เพ่ือให้มีการ
ท างานประสานกันอย่างสมดุล 

04-014-292 พยาธิสรีรวิทยา 
(Pathophysiology)           3(3-0-6) 

สาเหตุและกลไกของที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การท างาน
ของร่างกาย การวินิจฉัย การด าเนินของโรค 
และอธิบายกลไกการเกิดพยาธิสภาพ จาก
การสังเกต อาการแสดงออก รอยโรค ผล
ทางห้องปฏิบัติการของผู้ปุวย 
 

04-014-292 พยาธิสรีรวิทยา 
(Pathophysiology)              3(3-0-6) 

สาเหตุของพยาธิสภาพ และกลไก
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเกิดพยาธิ
สภาพ กลไกปฏิกิริยาการตอบโต้และปรับตัว
ของร่างกายเม่ือมีพยาธิสภาพเกิดข้ึนใน
ระบบต่างๆ ตลอดจนการวินิจฉัยโรค อาการ
และอาการแสดง และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ สาเหตุและกลไกที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าที่การ
ท างานของร่างกาย การวินิจฉัย การด าเนิน
ของโรค และอธิบายกลไกการเกิดพยาธิ
สภาพ จากการสังเกต อาการแสดงออก รอย
โรค ผลทางห้องปฏิบัติการของผู้ปุวย 

ปรับ
ลักษณะ
วิชาให้มี
ความ
ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

10-124-201 เภสัชวิทยา 
(Pharmacology)             3(3-0-6) 
 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา กลุ่ม
ยาประเภทต่างๆ องค์ประกอบของยา กลไก
การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง  ปฏิกิริยาต่อกัน
ของยา  สมุนไพรที่ใช้ในการบ าบัดรักษา  
บัญชียาที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาท และ
ความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหาร
ยา 

10-124-201 เภสัชวิทยา 
(Pharmacology)                3(3-0-6) 
       ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา กลุ่มยา
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของยา กลไก
การออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง  ปฏิกิริยาต่อกัน
ของยา สมุนไพรที่ใช้ในการบ าบัดรักษา  
บัญชียาที่ใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข บทบาท และ
ความรับผิดชอบของพยาบาลในการบริหาร
ยารวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาเดิม
ปรับเพิ่ม
เนื้อหาใน
ลักษณะ
วิชาให้
ทันสมัย 
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04-014-293 วิทยาการระบาด 
(Epidemiology)                   2(2-0-4) 
 แนวคิดและหลักการของวิทยาการ
ระบาด การเกิดโรค การกระจายของโรค 
เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยชุมชน การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การปูองกันและ
ควบคุมโรค การเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 
การสอบสวนโรค และการน าวิทยาการ
ระบาดมาใช้ตามบทบาทของพยาบาล 

- ตัดออก โดย
น าเนื้อหาที่
จ าเป็นไป
บูรณาการ
ในวิชาการ
พยาบาล
ชุมชน 
    

04-014-296 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
(Nutrition and Nutritional Therapy) 
2(2-0-4) 
 แนวคิด หลักการด้านโภชนาการ
และโภชนบ าบัด  ความส าคัญของ
โภชนาการต่อภาวะสุขภาพ  รายการอาหาร
แลกเปลี่ยนและความต้องการพลังงานของ
ร่างกาย  การประเมินภาวะโภชนาการ 
ความปลอดภัยของอาหารในการบริโภค 
ชนิดและคุณค่าสารอาหารที่จ าเป็นต่อต่อ
ร่างกายของบุคคลแต่ละวัยในภาวะปกติ  
การเลือกอาหารในการบริโภคและการการ
จัดอาหารเพ่ือโภชนบ าบัดในภาวะเจ็บปุวย
แต่ละโรค โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-341 โภชนาการและโภชนบ าบัด  
(Nutrition and Nutritional Therapy)  
1(1-0-2) 
 แนวคิด หลักการด้านโภชนาการต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัยทางด้านอาหาร 
หลักการบริโภคอาหารตามโภชชนบัญญัติ 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการ โภชนาการ
ส าหรับบุคคลแต่ละวัยในภาวะปกติตั้งแต่เกิด
ถึงวัยสูงอายุ การประเมินโภชนาการ 
แนวคิดและหลักการของโภชนบ าบัด โภชน
บ าบัดส าหรับบุคคลเจ็บปุวย โภชนาการกับ
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

            

ปรับ
ลักษณะ
วิชา และ
ลดหน่วย
กิต โดยน า
เนื้อหา
บางส่วน  
ไปบูรณา
การในวิชา
ทางการ
พยาบาล 

04-014-259 มโนมติพ้ืนฐานทางการ
พยาบาล(Basic Concepts in Nursing)     
1(1-0-2) 
 ประวัติการพยาบาล แนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสิทธิผู้ปุวย แนวคิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฎี
ทางการพยาบาล ครอบคลุมมโนมติเก่ียวกับ
คน สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ และการ
พยาบาล 

04-014-202 มโนมติพ้ืนฐานทางการ
พยาบาล(Basic Concepts in Nursing)                       
1(1-0-2) 
          ประวัติการพยาบาล แนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสิทธิผู้ปุวย แนวคิด
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฎี
ทางการพยาบาล ครอบคลุมมโนมติเก่ียวกับ
คน สิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ และการ
พยาบาล 
 
 
 

วิชาเดิม 
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04-014-260 กระบวนการพยาบาล 
(Nursing Process)        2(1-2-3)   
      หลักและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย
ภาวะสุขภาพ การวางแผนการพยาบาล 
หลักการปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผล
การปฏิบัติพยาบาล อย่างครอบคลุมองค์รวม
โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม 
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-203 กระบวนการพยาบาล 
(Nursing Process)            2(1-2-3) 
         แน วคิ ด และหลั ก ก ร ะบวนกา ร
พยาบาล หลักและวิธีการประเมินภาวะ
สุขภาพอย่างครอบคลุมองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้การ
แสดงออกถึงความมีคุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ปรับ
ลักษณะ
รายวิชาให้
มีความ
กระชับ
และชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

04-014-297 การพยาบาลพ้ืนฐาน 
(Fundamental Nursing)       3(2-2-5) 
 การพยาบาลที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลแบบองค์รวม ครอบคลุม 
การปูองกันการติดเชื้อและการแพร่กระจาย
เชื้อ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดท่า การ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยและการออกก าลังกาย  
ความสุขสบาย สุขวิทยาส่วนบุคคล  การ
ประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น  การดูแลเรื่องอาหารและน้ า  การ 
การให้สารน้ าส่วนประกอบของเลือดทาง
หลอดเลือดด า  การเก็บสิ่งส่งตรวจและการ
ตรวจพิเศษต่างๆ การประเมินทางระบบ
ประสาท การบริหารความเจ็บปวด การ
พยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
การขับถ่ายปัสสาวะ และการขับถ่าย
อุจจาระ การพยาบาลเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการอากาศหายใจ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ปอดและการดูดเสมหะ การดูแลบาดแผล
และท่อระบาย การพยาบาลผู้ปุวยก่อนและ
หลังผ่าตัด  การประคบร้อนและเย็น การใช้
กายอุปกรณ์ การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
การรับใหม่และการจ าหน่ายผู้ปุวย การดูแล
ผู้ปุวยระยะสุดท้ายและเสียชีวิต โดยค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม  ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

04-014-204 การพยาบาลพ้ืนฐาน     
(Fundamental Nursing)     3(2-2-5) 
         การพยาบาลที่ตอบสนองความ
ต้องการของบุคคลแบบองค์รวม การดูแล
การติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ การจัด
สิ่งแวดล้อม การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
การใช้กายอุปกรณ์และการออกก าลังกาย  
ความสุขสบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล  การ
ประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น การบริหารยาและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล การบริหารความเจ็บปวด การ
ดูแลเกี่ยวกับอาหารและ     การขับถ่าย การ
ให้สารน้ าและส่วนประกอบของเลือดทาง
หลอดเลือดด า การเก็บสิ่งส่งตรวจ และ การ
ตรวจพิเศษต่างๆ การพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอากาศหายใจ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด และการดูดเสมหะ 
การดูแลบาดแผลและท่อระบาย การ
พยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด  การรับ
ใหม่และการจ าหน่ายผู้ปุวย และการดูแล
หลังเสียชีวิต รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

เพ่ิมแนวคิด 
การใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล 
ปรับ
ค าอธิบาย
จาก ”การ
ดูแลผู้ปุวย
ระยะ
สุดท้าย” 
เป็น” การ
ดูแลหลัง
เสียชีวิต”  
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 4 



119 

 

 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรที่ปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เหตุผล 
04-014-264 การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันการเจ็บปุวย (Health Promotion 
and Illness Prevention)          3(2-2-5) 
 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสุขภาพ
และวิธีการในการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันการเจ็บปุวย ในแต่ละวัย พฤติกรรม
สุขภาพและการดูแลตนเองด้านสุขภาพ การ
ปูองกันการเจ็บปุวย และการส่งเสริม
ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน  

04-014- 205 การสร้างเสริมสุขภาพ 
(Health Promotion)         2(1-2-3) 
  
        แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสุขภาพและ 
กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมทาง
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพบุคคลแต่ละ
วัย ครอบครัว ชุมชน การน าแนวคิดทฤษฎี
ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

ปรับเปลี่ย
นชื่อวิชา
และจ านวน
หน่วยกิต 
เพ่ือความ
ชัดเจนของ
วิชาตาม
ลักษณะ
รายวิชา 

04-014-265 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
(Nursing of Child and Adolescent I) 
2(2-0-4) 
            แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นแบบองค์รวม การพยาบาลทารก 
แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบ
ต่อมไร้ท่อและพันธุกรรม ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบโรคติดเชื้อ ระบบโลหิตวิทยา 
ระบบทางเดินปัสสาวะ การปูองกันและ
ช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับอุบัติเหตุและ สารพิษ 
ทั้งในระยะวิกฤติระยะเรื้อรัง และระยะ
สุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่ 
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

04-014-217 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
(Nursing of Child and Adolescent I) 
2(2-0-4) 
        แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นแบบองค์รวม การพยาบาลทารกแรก
เกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบ
ต่อมไร้ท่อและพันธุกรรม ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบโรคติดเชื้อ ระบบโลหิตวิทยา 
ระบบทางเดินปัสสาวะ การปูองกันและ
ช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ 
ทั้งในระยะวิกฤติ ระยะเรื้อรัง และระยะ
สุดท้าย รวมทั้ง 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้รับบริการ
ปลอดภัย 

เพ่ิมเนื้อหา
แนวคิดการ
ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 
และ
ผู้รับบริการ
ปลอดภัย  
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 4 

04-014-266  
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2        
(Nursing of Child  and  Adolescent  II)                                     
2(2-0-4) 
           แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นแบบองค์รวม การพยาบาลตั้งแต่ 
ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 
ระบบนีโอพลาส การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืน
ชีพในเด็ก และการพยาบาลทารกแรกเกิดทั้ง

04-014-219   
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2        
(Nursing of Child  and  Adolescent  II)               
2(2-0-4) 
           การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแบบ
องค์รวม การพยาบาลตั้งแต่ ทารกแรกเกิด
จนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ มะเร็งในเด็ก การ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก และการ
พยาบาลทารกแรกเกิดท้ังในระยะวิกฤติ 

เพ่ิมปรุง
เนื้อหาให้
ครอบคลุม
ระบบ
ประสาท
และ
กล้ามเนื้อ 
การ
ปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืน
ชีพในเด็ก 
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ในระยะวิกฤติระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย 
โดยใช้ กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย รวมทั้งการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลคลอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

และการ
พยาบาล
ทารกแรก
เกิด 

04-014-267 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช    
(Mental Health and Psychiatric 
Nursing)                            3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ
พยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาล 
จิตเวช ลักษณะงานและขอบเขตการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  บทบาทของ
พยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิต การ
ปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต การบ าบัดรักษา
ทางจิตเวชและฟ้ืนฟูสภาพจิตแก่บุคคล 
ครอบครัว ชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต และมี
ความผิดปกติทางด้านความจ า ความคิด การ
รับรู้ อารมณ์ พฤติกรรม และบุคลิกภาพ 
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม กฎหมายที่
เกีย่วข้อง และใช้กระบวนการพยาบาล 
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 

04-014-228 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช   
(Mental Health and Psychiatric 
Nursing)                          3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ลักษณะ
งานและขอบเขตการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช  บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริม
สุขภาพจิต การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต 
การบ าบัดรักษาทางจิตเวชและฟ้ืนฟูสภาพ
จิตแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชนที่มีปัญหา
สุขภาพจิต และมีความผิดปกติทางด้าน
ความจ า ความคิด การรับรู้ อารมณ์ 
พฤติกรรม และบุคลิกภาพ การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลัก
จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวม 
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ประเด็นและแนวโน้มทางสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 

เพ่ิม
ลักษณะ
รายวิชาให้
สอดคล้อง
กับ
หลักสูตร
และ
เพ่ิมเติม
การใช้ยา
สมเหตุผล 
สอดคล้อง
กับ PLOs 
ข้อ 4 

04-014-268 การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
และการเยียวยา   
(Health Counseling and Health 
Intervention)                    2 (1-2-3)     
 มโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆ ที่
เกีย่วข้องกับการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
และการเยียวยา ปรัชญาความหมาย 
ความส าคัญ และองค์ประกอบ กระบวนการ
ของการให้การปรึกษาทางสุขภาพและการ
เยียวยา การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบและภัยพิบัติต่างๆ 
การให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีภาวะความ
เจ็บปุวยต่างๆ และภาวะวิกฤติทางอารมณ์

04-014-231 การให้การปรึกษาทางสุขภาพ
และการเยียวยา 
(Health Counseling and Healing 
Intervention)                  2(1-2-3)     
 มโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการให้การปรึกษาทางสุขภาพ
และการเยียวยา ความหมาย ความส าคัญ 
และองค์ประกอบ กระบวนการของการให้
การปรึกษาทางสุขภาพและการเยียวยา การ
เจรจาต่อรอง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ความไม่สงบและภัยพิบัติ
ต่างๆ การให้การปรึกษาผู้รับบริการที่มีภาวะ
ความเจ็บปุวยต่างๆ และภาวะวิกฤติทาง

ปรับ
ลักษณะ
รายวิชาให้
ครอบคลุม
มากขึ้น 
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จากสถานการณ์ความไม่สงบและภัยพิบัติ
ต่างๆ 

อารมณ์จากสถานการณ์ความไม่สงบและภัย
พิบัติต่างๆ 

04-014-269 การพยาบาลชุมชน 1 
(Community Nursing I)           2(2-0-4)
   แนวคิด หลักการ
สาธารณสุข และการพยาบาลอนามัยชุมชน 
บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน นโยบายและ
ระบบสุขภาพชุมชน ระบบบริการพยาบาล
ในชุมชน ปัจจัยทางสังคม สิ่งแวดล้อม  และ
นิเวศวิทยา วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพชุมชน การประเมิน
ภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัว โรงเรียน  
ชุมชน และการอาชีวอนามัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาล ประเมินปัจจัยและ
ทรัพยากรในชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพ การ
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน  โดยค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน   หลักจริยธรรม  ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

04-014-232 การพยาบาลชุมชน 1 
(Community Nursing I)      2(2-0-4)
 แนวคิด หลักการสาธารณสุข และ
การพยาบาลอนามัยชุมชน บทบาทพยาบาล
อนามัยชุมชน นโยบายและระบบสุขภาพ
ชุมชน ระบบบริการพยาบาลในชุมชน ปัจจัย
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา 
ระบาดวิทยา วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิต
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพชุมชน การประเมิน
ภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชน และการอาชีวอนามัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาล ประเมินปัจจัยและ
ทรัพยากรในชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพ การ
ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม รวมถึงการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชา 
เพ่ิมการใช้
ยาสม
เหตุผล 
เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับ PLOs 

04-014-298 การพยาบาลชุมชน 2 
(Community Nursing II)           2(2-0-
4) 
           การประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยง
ทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ปัญหา
สุขภาพเฉพาะของชุมชน ทั้งในครอบครัว 
สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน 
และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพของบุคคลในชุมชน การวางแผนการ
พยาบาลร่วมกับชุมชนในการปูองกันและ
แก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน  หลักจริยธรรม  ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

04-014-234 การพยาบาลชุมชน 2 
(Community Nursing II)     2(2-0-4) 
           การประเมินและวินิจฉัยภาวะเสี่ยง
ทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ปัญหา
สุขภาพเฉพาะของชุมชน ทั้งในครอบครัว 
สถานประกอบการ โรงเรียน และชุมชน 
และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพของบุคคลในชุมชน การวางแผนการ
พยาบาลร่วมกับชุมชนในการปูองกันและ
แก้ปัญหาสุขภาพโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน  ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน  หลักจริยธรรม  รวมถึงการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  
 

ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชา 
เพ่ิมการใช้
ยาสม
เหตุผล 
เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับ PLOs 
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04-014-271 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 1    
(Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery I)                          3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการการพยาบาล
แบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางใน
ระยะก่อนสมรส  การวางแผนครอบครัว 
ภาวะมีบุตรยาก การส่งเสริมสุขภาพในระยะ
ก่อนตั้งครรภ์  การปฏิสนธิ  การเจริญเติบโต  
และพัฒนาการของทารกในครรภ์  การ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรจิตสังคม ในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอดและ
ทารกแรกเกิดในภาวะปกติหรือมีความ
ผิดปกติเล็กน้อยและการส่งเสริมการเลี้ยง
บุตรด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการพยาบาล 
เพ่ือส่งเสริมการดูแลตนเอง การพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  

04-014-213 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 1    
(Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery I)               3(3-0-6) 
        แนวคิดและหลักการการพยาบาล
แบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางใน
ระยะก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว 
ภาวะมีบุตรยาก การส่งเสริมสุขภาพในระยะ
ก่อนตั้งครรภ์ สถิติชีพมารดาทารก การ
ปฏิสนธิ  การเจริญเติบโต  และพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์  การเปลี่ยนแปลงทาง   
สรีรจิตสังคม ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ และทารกแรกเกิดในภาวะปกติหรือมี
ความผิดปกติเล็กน้อย รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคุ
ลมองค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชา 
เพ่ิมเติม
การเลี้ยงดู
บุตรด้วย
นมแม่ และ
แนวคิดการ
ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 

04-014-272 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 2    
(Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery II)                         3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการการพยาบาล
แบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางใน
การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ที่
มีภาวะเสี่ยง หรือภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรค
ร่วมกับการตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะ
หลังคลอดทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน
หรือได้รับอันตรายจากการคลอดการ
ประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยง และส่งต่อ การ
เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วย
เครื่องมือพิเศษและการท าสูติศาสตร์
หัตถการโดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และครอบคลุม
องค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

04-014-215 การพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 2    
(Maternal and Newborn Nursing and 
Midwifery II)              3(3-0-6) 
  แนวคิดและหลักการการพยาบาล
แบบองค์รวมเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางใน 
การพยาบาลนรีเวช การพยาบาลมารดา 
ทารก และผดุงครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง หรือ
ภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคร่วมกับการ
ตั้งครรภ์  ระยะคลอด และระยะหลังคลอด 
การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือได้รับอันตรายจาก
การคลอด การประเมิน คัดกรองภาวะเสี่ยง 
และส่งต่อการเตรียมและช่วยเหลือในการ
ตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษและการท าสูติ
ศาสตร์หัตถการ รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 

-ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชา 
เพ่ิมเติม
การเลี้ยงดู
บุตรด้วย
นมแม่ และ
แนวคิดการ
ใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล 
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 โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์

รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

04-014-273 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(Adult Nursing I)            3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่
แบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพ  เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโตของเซลล์ 
ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก  ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบกระดูก 
กล้ามเนื้อ และข้อ ระบบกล้ามเนื้อ โรคเขต
ร้อนและโรคติดต่อ ระบบต่อมไร้ท่อ และ
ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ รวมถึงการพยาบาลผู้ปุวยที่
ได้รับการผ่าตัด ทั้งระยะเฉียบพลัน  ระยะ
วิกฤต ระยะเรื้อรัง  และระยะสุดท้าย 
รวมถึงการพยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด
และการใช้ยาสมเหตุผล  โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(Adult Nursing I)               3(3-0-6) 
  แนวคิดและหลักการพยาบาล
ผู้ใหญ่แบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพ  
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการเจริญเติบโต
ของเซลล์ ระบบผิวหนัง  ตา หู คอ จมูก  
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ โรคเขตร้อนและ
โรคติดต่อ  และระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการ
พยาบาลผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัด ทั้งระยะ
เฉียบพลัน  ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง  และ
ระยะสุดท้าย รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาลครอบคุลม
องค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชาให้
ครบถ้วน
และ
สอดคล้อง
กันและ
ครบถ้วน
ทุกระบบ 

4-014-274 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
(Adult Nursing II)                   3(3-0-6) 
 แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่
แบบองค์รวมที่มีปัญหาสุขภาพ  เกี่ยวกับ
ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบ
ประสาท ระบบเลือด  ระบบสืบพันธุ์ และ
ภาวะช็อค ทั้งระยะเฉียบพลัน  ระยะวิกฤต 
ระยะเรื้อรัง  และระยะสุดท้าย และการ
จัดการสาธารณภัย รวมถึงการใช้ยาสม
เหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และครอบคลุม
องค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

4-014-225 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  
(Adult Nursing II)              3(3-0-6) 
แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่แบบองค์
รวมที่มีปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับระบบหายใจ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบประสาท ระบบเลือด  ระบบสืบพันธุ์ 
และภาวะช็อค  ทั้งระยะเฉียบพลัน  ระยะ
วิกฤต ระยะเรื้อรัง  ระยะสุดท้าย และการ
จัดการสาธารณภัย รวมถึงการใช้ยาสม
เหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชาให้
ครบถ้วน
และ
สอดคล้อง
กันและ
ครบถ้วน
ทุกระบบ
และเพ่ิม
การจัดการ
สาธารณ
ภัย รวมถึง
การใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล 
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04-014-275 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(Elderly Nursing)                    2(2-0-
4) 
 แนวคิด  มโนทัศน์ และทฤษฎี
ผู้สูงอายุ หลักการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์
รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาล การ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะเจ็บปุวย การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟู
สุขภาพ โดยเน้นบทบาทของผู้สูงอายุ 
ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-221 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(Elderly Nursing)              2(2-0-4) 
        แนวคิด  มโนทัศน์ และทฤษฎี
ผู้สูงอายุ หลักการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์
รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาล  
การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุทั้งในภาวะปกติ
และภาวะเจ็บปุวย การสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาและการฟ้ืนฟู
สุขภาพ โดยเน้นบทบาทของผู้สูงอายุ 
ครอบครัว และชุมชน รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับปรุง
ลักษณะ
รายวิชาให้
สอนคล้อง
กับ PLOs 

04-014-277 การรักษาโรคเบื้องต้น
(Primary Medical Care)           2(2-0-4)
 แนวคิด วิธีการรักษาโรคเบื้องต้น 
การประเมินสุขภาพ การคัดกรอง การ
วินิจฉัยแยกโรค และการรักษาขั้นต้น  ด้าน
อายุรกรรม ด้านศัลยกรรมด้านปัจจุบัน
พยาบาล และภาวะฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายวิชาชีพ 
การบันทึกข้อมูล     การให้ค าแนะน าและ
การส่งต่อ เพ่ือการรับบริการที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-236 การรักษาโรคเบื้องต้น
(Primary Medical Care)      2(2-0-4) 
 แนวคิด วิธีการรักษาโรคเบื้องต้น 
การประเมินสุขภาพ การคัดกรอง การ
วินิจฉัยแยกโรค และการรักษาขั้นต้นด้าน
อายุรกรรม ด้านศัลยกรรม  ด้านปัจจุบัน
พยาบาล และภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข และกฎหมายวิชาชีพ การบันทึก
ข้อมูล  การให้ค าแนะน าและการส่งต่อ เพ่ือ
การรับบริการที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

คงเดิม 

04-014-278  วิจัยทางการพยาบาล   
(Nursing Research)                 3(2-2-5) 
 แนวคิดวิจัยทางการพยาบาลและ
ความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการ
พยาบาล  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิจัยเบื้องต้น การวิเคราะห์และก าหนด
ปัญหาการวิจัย  การทบทวน  การอ่าน
รายงานและการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
วรรณกรรมที่เก่ียวกับปัญหาวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การสร้างเครื่องมือการวิจัย สถิติท่ีใช้ในการ

04-014-206 วิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาล (Research and Innovation in 
Nursing)                               2(1-2-3) 
            หลักการวิจัยทางการพยาบาล
เบื้องต้น กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติการ
วิจัยเบื้องต้น การพัฒนานวัตกรรม การเก็บ
รวบข้อมูลวิจัยโดยค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิ์
กลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

ปรับเปลี่ย
นชื่อวิชา 
จ านวน
หน่วยกิต 
และ
ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลุม
เนื้อหา 
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วิจัย การเก็บข้อมูลวิจัยโดยค านึงถึงการ
พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตามกระบวนการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิเคราะห์
ข้อมูลสรุป และการน าเสนอข้อมูลการวิจัย
อย่างถูกต้อง เหมาะสม  การเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการพยาบาลโดยทุก
กระบวนการวิจัยจะต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของนักวิจัย  
04-014-279 การบริหารการพยาบาล
(Nursing Administration)         2(2-0-4) 
         แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการ
พยาบาล  การบริหารการพยาบาลในยุคการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ของพยาบาลใน
การจัดการงานบริการสุขภาพ ภาวะผู้น า 
การน าทีมพยาบาลและทีมสุขภาพ การ
ต่อรอง การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล 
การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความ
เสี่ยง การประกันคุณภาพการพยาบาล และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล โดยผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-210 การบริหารการพยาบาล
(Nursing Administration)    2(2-0-4)
 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการ
พยาบาล  องค์กรวิชาชีพการพยาบาลในยุค
การเปลี่ยนแปลง บทบาทของพยาบาล การ
บริหารจัดการในหอผู้ปุวย การนิเทศทางการ
พยาบาล การประกันคุณภาพการพยาบาล
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับ
ลักษณะ
รายวิชา
โดยบูรณา
การวิชา
ประเด็น
และ
แนวโน้ม
ทางการ
พยาบาล 
และ
เพ่ิมเติม
เนื้อหาให้
ลอดคล้อง
กับ
หลักสูตร 

04-014-280 จริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล  
(Ethics and Laws for Nursing 
Profession)                        2(2-0-4)   
 กฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญาและ 
กฎหมายแพ่งที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ  พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมาย
สาธารณสุขอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ  ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ การพัฒนา
จริยธรรมในวิชาชีพ หลักจริยธรรมในวิชาชีพ 
จรรยาบรรณพยาบาล สิทธิผู้ปุวยสิทธิ

04-014-207 จริยศาสตร์และกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาล  
(Ethics and Laws for Nursing 
Profession)                      2(2-0-4)   
           ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ แนวคิดการ
เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย การ
พัฒนาจริยธรรมในวิชาชีพ หลักจริยธรรมใน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล สิทธิ
ผู้ปุวยสิทธิพยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม
ทางการพยาบาล กฎหมายทั่วไป กฎหมาย
อาญาและ กฎหมายแพ่งที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพ  พระราชบัญญัติวิชาชีพ

ปรับปรุง
ค าอธิบาย
รายวิชาให้
ครอบคลุม
ด้าน
กฎหมาย
มากขึ้น 
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พยาบาล พฤติกรรมเชิงจริยธรรม การพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฏหมาย

สาธารณสุขอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ 

04-014- 281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
(Practicum of Fundamental Nursing)   

                          2(0-8-0) 
             ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาล
พ้ืนฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคคลแบบองค์รวม ครอบคลุมการปูองกัน
การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ 
การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคล การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การ
ใช้กายอุปกรณ์และการออกก าลังกาย  การ
ประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น การบริหารยากับผู้ปุวยและการใช้
ยาอย่างสมเหตุผล การบริหารความเจ็บปวด 
การดูแลเกี่ยวกับอาหารและการขับถ่าย การ
ให้สารน้ าและส่วนประกอบของเลือดทาง
หลอดเลือดด า การเก็บสิ่งส่งตรวจ และการ
ตรวจพิเศษต่างๆ การพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอากาศหายใจ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอด และการดูดเสมหะ 
การดูแลบาดแผลและท่อระบาย การ
พยาบาลผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด  การรับ
ใหม่และการจ าหน่ายผู้ปุวย การดูแลผู้ปุวย 
ระยะสุดท้ายและการดูแลหลังเสียชีวิต โดย
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม  
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-208 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
(Practicum of Fundamental Nursing)                          
3(0-9-0) 
 ฝึ กปฏิ บั ติ ทั กษะกา รพยาบาล
พ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคลแบบองค์รวม ครอบคลุมการปูองกัน
การติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อ 
การจัดสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขวิทยาส่วน
บุคคล การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย การ
ใช้กายอุปกรณ์และการออกก าลังกาย  การ
ประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือ
เบื้องต้น การบริหารยาและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล การบริหารความเจ็บปวด การ
ดูแลเกี่ยวกับอาหารและการขับถ่าย การให้
สารน้ าและส่วนประกอบของเลือดทางหลอด
เลือดด า การเก็บสิ่งส่งตรวจ และการตรวจ
พิเศษต่างๆ การพยาบาลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการอากาศหายใจ การ ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพปอด และการดูดเสมหะ การ
ดูแลบาดแผลและท่อระบาย การพยาบาล
ผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด  การรับใหม่ การ
จ าหน่ายและการดูแลหลังเสียชีวิตอย่างเป็น
องค์รวม ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต 
และปรับ
ลักษณะ
รายวิชาให้
ครอบคลุม
เนื้อหามาก
ขึ้น 

04-014-282 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น  
(Practicum of Child and Adolescent 
Nursing I)                            3(0-12-0) 
          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กภาวะ
สุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเกิด
ถึงวัยรุ่น ในระบบต่างๆ ทั้งระยะเฉียบพลัน 
ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย  

04-014-218  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 1 
(Practicum of Child and Adolescent 
Nursing I)       2(0-6-0) 
           ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กภาวะ
สุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพในระบบ     
ต่อมไร้ท่อและพันธุกรรม ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบโรคติดเชื้อ ระบบโลหิตวิทยา 

ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
โดยปรับ
แยกเป็น 2 
รายวิชา
ย่อย และ
ปรับ
ลักษณะ
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โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม  และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ
ดูแลเด็ก โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ระบบทางเดินปัสสาวะ การปูองกันและ
ช่วยเหลือเด็กท่ีได้รับอุบัติเหตุและสารพิษ 
ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง 
และระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์
รวม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
การดูแลเด็ก รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

รายวิชาให้
ครอบคลุม
เนื้อหามาก
ขึ้น 

- 04-014-220 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น 2  (Practicum of Child and 
Adolescent Nursing II)    

      3(0-9-0) 
        ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กท่ีมีปัญหา
สุขภาพตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ในระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ มะเร็งในเด็ก การ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก และการ
พยาบาลทารกแรกเกิดท้ังระยะเฉียบพลัน 
ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม  ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลเด็ก 
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใช้
กระบวนการพยาบาลรอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
โดยปรับ
แยกเป็น 2 
รายวิชา
ย่อย และ
ปรับ
ลักษณะ
รายวิชาให้
ครอบคลุม
เนื้อหามาก
ขึ้น 

04-014-283 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช    
(Practicum of Mental Health and 
Psychiatric Nursing)              3(0-12-0)
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคล  
ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช โดยน ากระบวนการพยาบาลมา
ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม  
รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิต    การปูองกัน
การเจ็บปุวยทางจิต และการฟ้ืนฟูสภาพจิต
โดยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพใน

04-014-229 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 1   (Practicum of Mental 
Health and Psychiatric Nursing 1)                      
2(0-6-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม
แก่บุคคล  ครอบครัว และชุมชนที่มีภาวะ
เสี่ยงด้านสุขภาพจิตและมีปัญหาด้าน
สุขภาพจิต รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพจิต  
การปูองกันการเจ็บปุวยทางจิต การบ าบัด
เบื้องต้น และเน้นบทบาทจิตเวชชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศักยภาพในการ

ปรับ
รายวิชา
ใหม่จาก
เดิม  โดย
ปรับ
ลักษณะ
รายวิชา
และแยก
เป็น2
รายวิชา
ปฏิบัติ โดย 
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การดูแลตนเองของบุคคล  ครอบครัว  และ
ชุมชน  ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน   หลัก
จริยธรรม  ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน หลักจริยธรรม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาล
ครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปฏิบัติการ
พยาบาล
สุขภาพจิต
และจิตเวช 
1   เน้นใน
กลุ่มเสี่ยง
และ 
จิตเวช
ชุมชน 

- 04-014-230 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 2 (Practicum of Mental 
Health and Psychiatric Nursing 2)                       
2(0-6-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม
แก่บุคคล  ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหา
สุขภาพจิตซับซ้อนและปัญหาทางจิตเวช  
รวมทั้งการบ าบัดรักษาทางจิตเวช  
การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล 
ครอบครัว  และชุมชน  ค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน   หลักจริยธรรม  และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์
รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  

ปรับ
รายวิชา
ใหม่จาก
เดิม  โดย
ปรับ
ลักษณะ
รายวิชา
และแยก
เป็น2
รายวิชา
ปฏิบัติ โดย 
ปฏิบัติการ
พยาบาล
สุขภาพจิต
และจิตเวช 
2   เน้นใน
กลุ่มผู้ปุวย
จิตเวชใน
สถาน 
พยาบาล 

04-014-284 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 
(Practicum of Community Nursing I)  
                                          2(0-8-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินปัจจัย
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม  และนิเวศวิทยา 
วัฒนธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตที่เก่ียวข้อง
กับสุขภาพครอบครัว และสุขภาพโรงเรียน 
ชุมชน และทรัพยากรในชุมชนที่มีผลต่อ

04-014-233 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 
(Practicum of Community Nursing I)                        
2(0-6-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการประเมินปัจจัย
ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพครอบครัว และสุขภาพ
โรงเรียน การประเมินภาวะสุขภาพ 
ครอบครัว และสุขภาพโรงเรียน  รวมถึงการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใช้กระบวนการ

ปรับ
ลักษณะ
วิชาใหม่ให้
กระชับ 
ชัดเจน
ครอบคลุม
มากขึ้นเพ่ิม
การใช้ยา
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ภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ
บุคคล ครอบครัว และสุขภาพโรงเรียน  
ชุมชนและการอาชีวอนามัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม  เน้นการ
มีส่วนร่วมกับชุมชนโดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม  ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

พยาบาลองค์รวมท่ามกลางความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 
 

อย่างสม
เหตุผล 

04-014-285 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 
(Practicum of Community Nursing II)  

                                 2(0-8-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลครอบครัวและชุมชนที่มีภาวะ
เสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และ
ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ
ของบุคคลในชุมชน ประเมินภาวะสุขภาพ
ชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผนงาน
โครงการการด าเนินงานและการประเมินผล       
การประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
สร้างเสริมความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้โดยวิธีการ
ทางระบาดวิทยา ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาชุมชนบน
พ้ืนฐานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลด้วย
ความเอ้ืออาทร โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-235 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 
(Practicum of Community Nursing II)                       
2(0-6-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลครอบครัวและชุมชนที่มี
ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ปัญหาสุขภาพเรื้อรัง 
และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพของบุคคลในชุมชน ประเมินภาวะ
สุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การ
วางแผนงานโครงการการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการประสานงานกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง 
และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้โดยวิธีการทางระบาดวิทยา ใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการแก้ปัญหาชุมชนบนพื้นฐานทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง การดูแลด้วยความเอื้อ
อาทร โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ใช้กระบวนการพยาบาลองค์รวมท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับ
ลักษณะ
วิชา และ
เพ่ิมการใช้
ยาอย่างสม
เหตุผล 

04-014-286  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1   
(Practicum of Maternal and Newborn 
Nursing and Midwifery I)       3(0-12-0) 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ ในระยะก่อนตั้งครรภ์  การ
วางแผนครอบครัว  ภาวะมีบุตรยาก  ระยะ

 04-014-214  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1   
(Practicum of Maternal and Newborn 
Nursing and Midwifery I)         3(0-9-0) 
             ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ ในระยะก่อน
ตั้งครรภ์  การวางแผนครอบครัว  ภาวะมี

ปรับเพิ่ม
เนื้อหา
เกี่ยวกับ
การเลี้ยง
บุตรด้วย
นมแม่ และ
การใช้ยา
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ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดในภาวะปกติหรือมีความ
ผิดปกติเล็กน้อย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม   
  

บุตรยาก  ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะ
หลังคลอด ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ 
และทารกแรกเกิดในภาวะปกติหรือมีความ
ผิดปกติเล็กน้อย รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผลระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุม    
องค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม  

อย่างสม
เหตุผล 

04-014-287  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 2   
(Practicum of Maternal and Newborn 
Nursing and Midwifery II)       3(0-12-
0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง  หรือ
ภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคร่วมกับการ
ตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะหลังคลอด  
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือได้รับ
อันตรายจากการคลอด  การประเมิน  คัด
กรองภาวะเสี่ยง   และส่งต่อ ดูแลให้การ
ช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และ
ครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง  หรือ
ภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรค  เตรียมและ
ช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ
และการท าสูติศาสตร์หัตถการ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-215 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 2   
(Practicum of Maternal and Newborn 
Nursing and Midwifery II)        3(0-9-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ ที่มีภาวะเสี่ยง  หรือ
ภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคร่วมกับการ
ตั้งครรภ์  ระยะคลอด  และระยะหลังคลอด  
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มี
ภาวะแทรกซ้อน การพยาบาลทารกแรกเกิด
ที่มีภาวะแทรกซ้อนหรือได้รับอันตรายจาก
การคลอด  การประเมิน  คัดกรองภาวะ
เสี่ยง   และส่งต่อ  ดูแลให้การช่วยเหลือและ
ฟ้ืนฟูสภาพ  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
มารดา ทารก และครอบครัวที่มีภาวะเสี่ยง  
หรือภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรค  รวมถึงการ
เตรียมและช่วยเหลือในการตรวจด้วย
เครื่องมือพิเศษและการท าสูติศาสตร์
หัตถการ รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่ครอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพ่ิมเนื้อหา
เกี่ยวกับ
การเลี้ยง
บุตรด้วย
นมแม่ และ
การใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล 

04-014-288 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1 
(Practicum of Adult and Elderly 
Nursing I)                            3(0-12-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต

04-014-224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 1 
(Practicum of Adult and Elderly 
Nursing I)                             3(0-9-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต

ปรับ
ลักษณะ
รายวิชาให้
สอดคล้อง
กับวิชา
ทฤษฎี 
(การ
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ของเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
ระบบกระดูกและข้อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ปัสสาวะโรคเขตร้อนและโรคติดต่อ  และ
ระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการพยาบาลผู้ปุวยใน
ห้องผ่าตัด  ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต 
ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย รวมถึงการ
พยาบาลผู้ปุวยในห้องผ่าตัดและการใช้ยาสม
เหตุผล      โดยใช้กระบวนการพยาบาลใน
การปฏิบัติการพยาบาลที่ครอบคลุมแบบ
องค์รวมท่ามกลางผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ของเซลล์ ระบบผิวหนัง ตา หู คอ จมูก 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ โรคเขตร้อนและ
โรคติดต่อ และระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการ
พยาบาลผู้ ปุ วย ในห้องผ่ าตัด  ทั้ ง ระยะ
เฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรังและ
ระยะสุดท้าย รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล ใช้กระบวนการพยาบาลครอบคลุม
องค์รวมท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม   
 

พยาบาล
ผู้ใหญ่ 1) 

04-014-289 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2 (Practicum of Adult and 
Elderly Nursing II)                3(0-12-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบ
หายใจ   ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท 
ระบบเลือด  ระบบสืบพันธุ์ และภาวะช็อก  
ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง 
และระยะสุดท้าย การจัดการสาธารณภัย
รวมถึงการใช้ยาสมเหตุผล โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลแบบครอบคลุมองค์รวมผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-226 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 2 (Practicum of Adult and 
Elderly Nursing II)       3(0-9-0) 
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบ
หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ
ต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท ระบบเลือด ระบบ
สืบพันธุ์ และภาวะช็อก ทั้งระยะเฉียบพลัน 
ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย 
รวมถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใช้
กระบวนการพยาบาลครอบคลุมองค์รวม
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

สอดคล้อง
กับวิชา
ทฤษฎี 
(การ
พยาบาล
ผู้ใหญ่ 2) 

- 04-014-221ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 
(Practicum of Elderly Nursing)   

2(0-6-0) 
         ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดีและเจ็บปุวย โดยครอบคลุมการ
ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ การสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ การแก้ไขปัญหาและการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมถึงการใช้ยาอย่างสม
เหตุผล โดยเน้นบทบาทของผู้สูงอายุ 

วิชาใหม่  
เพ่ิมให้
สอดคล้อง
กับ
สถานการ
ณ์ด้าน
ประชากร
และ
สาธารณสุข
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ครอบครัว และชุมชน และใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ของ
ประเทศ 

04-014-290 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น        
(Practicum of Primary Medical Care)  

                              2(0-8-0) 
 ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ 
การคัดกรอง การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา
ขั้นต้นด้าน  อายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้าน
ปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน  รวมถึง
การบันทึกข้อมูลและการให้ค าแนะน าและ
การส่งต่อเพ่ือรับการบริการที่เหมาะสม 
ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพโดย 
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

04-014-237 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
(Practicum of Primary Medical Care)                
3(0-9-0) 
 ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ 
การคัดกรอง การวินิจฉัยแยกโรค การรักษา
ขั้นต้นด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้าน
ปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน  รวมถึง
การบันทึกข้อมูลและการให้ค าแนะน าและ
การส่งต่อเพ่ือรับการบริการที่เหมาะสม 
ภายใต้ขอบเขตของระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
มนุษยชน และกฎหมายวิชาชีพ รวมถึงการ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ใช้กระบวนการ
พยาบาลครอบคลุมองค์รวมท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ปรับ
ลักษณะ
รายวิชา
การใช้ยา
อย่างสม
เหตุผล 
และปรับ
เพ่ิมจ านวน
หน่วยกิต 

04-014-291 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
(Practicum of Nursing  Administration)                  

1(0-4-0) 
       ฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีมในสถาน
บริการสุขภาพ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการ
บริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการ
ทางการพยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลง การ
จัดการงานบริการในสถานบริการสุขภาพ 
การน าทีมพยาบาลและสุขภาพ การต่อรอง 
การตัดสินใจ การนิเทศการพยาบาล 
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการจัดการ
ด้านการบริการสุขภาพ การบริหารความ
ขัดแย้งของหน่วยงานโดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน  หลักจริยธรรม  ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
 
 
 

04-014-211 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
(Practicum of Nursing Administration)                
1(0-3-0) 
 ฝึกปฏิบัติการท างานเป็นทีม โดยใช้
หลักการบริหารจัดการทางการพยาบาล การ
จัดการงานบริการในสถานบริการสุขภาพ 
การน าทีมพยาบาลและสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมการเป็นหัวหน้า
งาน การมอบหมายงาน  โดยค านึงถึงสิทธิ
มนุษยชน หลักจริยธรรม และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 

ปรับ
ลักษณะ
รายวิชาให้
มีความ
ชัดเจน
เหมาะสม
กับ PLOs  
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04-014-303 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ  
(Clinical Nursing Elective)       2(0-8-0) 
 ปฏิบัติการพยาบาลได้โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติ  เพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ในการ
พยาบาลผู้ปุวย  โดยครอบคลุมทางด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันความเจ็บปุวย 
การดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ 

04-014-212 ปฏิบัติการเสริมทักษะวิชาชีพ 
(Clinical Nursing Elective)       2(0-6-0) 

ปฏิบัติการพยาบาลได้โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติ  เพื่อ
เพ่ิมพูนทักษะ และประสบการณ์ในการ
พยาบาลผู้ปุวย  โดยครอบคลุมทางด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันความเจ็บปุวย 
การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ 

คงเดิม 

- 04-014-209 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมกับ
การบริการสุขภาพ  
(Cultural Competence with Health 
Services) 2(2-0-4) 
             แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การบริการด้าน
สุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริการด้าน
สุขภาพ แนวคิดสมรรถนะเชิงวัฒนธรรมและ
ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์
สมรรถนะเชิงวัฒนธรรมและทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ในชีวิตประจ าวันและการ
บริการด้านสุขภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม 

เพ่ิมวิชา
ใหม่เพ่ือ
สอดคล้อง
กับ PLOs 

- 04-014-338 เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพ 
(Digital Technology for Health 
services)                              2(2-0-4) 
   แนวคิดและความส าคัญของเทคโนโลยี
ดิจิทัล การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเข้าใจ เหมาะสมและ
ปลอดภัย เทคโนโลยีอัจฉริยะ
ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายใน
สังคมไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทาง
สุขภาพ 

วิชาใหม่
เพ่ือ
สอดคล้อง
กับPLOs 

- 04-014-339  บันไดสู่การเป็นผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจสุขภาพ (Ways to be an 
Entrepreneur in Healthcare  Service) 
2(2-0-4) 
     แนวคิดและหลักการการเป็น
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการวิเคราะห์

วิชาใหม่
เพ่ือ
สอดคล้อง
กับPLOs 
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สภาพแวดล้อมของธุรกิจด้านสุขภาพ การ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านสุขภาพ การ
พัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการด้านสุขภาพ 
รวมถึงหลักความปลอดภัยของผู้รับบริการ 

- 04-014-340 โครงการนวัตกรรมทางการ
พยาบาล  (Nursing Innovation Projects) 
1(0-2-1) 
     การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
ความรู้และสร้างนวัตกรรมในประเด็นที่
เลือกสรร สรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูลการ
วิจัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม  รวมถึงการ
เขียนรายงานการวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการพยาบาล 
 

วิชาใหม่
เพ่ือ
สอดคล้อง
กับPLOs 

- 04-014-342 การบริการสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน  (Health Service in Emergency 
Situation)                            2(0-4-0)   
     โครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 
แนวคิดและหลักการของการช่วยฟื้นคืนชีพ 
การเคลื่อนย้ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินหรือ
อุบัติเหตุ วิธีการปฐมพยาบาลต่างๆ การ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน 

วิชาใหม่
เพ่ือ
สอดคล้อง
กับPLOs 

- 04-014-343 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
(Leadership and Management)                       
2(0-4-0)   

แนวคิดทฤษฎีของภาวะผู้น า 
ลักษณะบทบาทผู้น าและผู้ตาม ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ผู้น าการสร้างสรรค์ สมรรถนะ
การท างาน การสร้างทีมงานและการท างาน
เป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้น าและการบริหารจัดการเพ่ือความส าเร็จ 

วิชาใหม่
เพ่ือ
สอดคล้อง
กับPLOs 
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- 04-014-344 คุณค่าของเธอและฉัน  

(Value of you and I)              2(0-4-0) 
คุณค่าของชีวิตและความเป็นมนุษย์ 

การู้จักตนเองและผู้อื่น เจตคติที่ดีและความ
เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมสุขภาพ 
ความคิด ความเชื่อและค่านิยมทางสุขภาพ 
มารยาททางสังคมและบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ 
ทักษะการสื่อสาร หลักการของการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อประยุกต์ใช้ให้
เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและ
สันติ 

วิชาใหม่
เพ่ือ
สอดคล้อง
กับPLOs 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 
1. ชื่อ-สกุล นางสาวสรวงสุดา เจริญวงศ์   
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2558  
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : การพยาบาลผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2544  

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี นราธิวาส 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2540 

ประสบการณ์การสอน 24 ปี 
ผลงานทางวิชาการ 

ศิริวรรณ เมืองประเสิรฐ, อุษณีย์ คงคากุล, นริสา สะมาแอ, ทัศณียา ไข้บวช, 
จุฑามาศ เอ่ียมวุฒิวัฒนาและสรวงสุดา เจริญวงศ์. (2561).  การพัฒนารูปแบบการ
นิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราช
นครินทร์.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,  10(2), 13-24. 

สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์และเพียง
ตะวัน สีหวาน. (2561).   สถานการณ์การดูแลและความต้องการการดูแลระยะยาว 
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ในชุมชนมุสลิมเขตชนบทภาคใต้ของไทย.  วารสาร
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข 
ภาคใต้, 5(2), 231-246. 
สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา คงคุณ, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, เพียงตะวัน สีหวาน 
และ รติ นิรมาณกุล. (2561).  แนวทางการจัดการดูแลระยะยาว ส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงใน ชุมชนมุสลิมภาคใต้.  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , 
11(3), 1-11.        
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2. ชื่อ-สกุล นางสาวฟูซียะห์  หะยี  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2563  
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : การพยาบาลผู้ใหญ่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2552  

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2546 

ประสบการณ์การสอน 6 ปี 
ผลงานทางวิชาการ 

กรศศิร์  ชิดดี, ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์, หยาดชล  ทวีธนาวนิชย์, ผุสดี  สระทอง, 
และฟูซียะห์  หะยี. (2563).  จิตตปัญญาศึกษา:กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสะท้อน
คิดด้วยการเขียนบันทึก.  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้, 7(3), 23-38. 
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3. ชื่อ-สกุล นางมุสลินท์  โตะแปเราะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : สุขภาพจิตและการพยาบาล 
    จิตเวชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2548  

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2542 

ประสบการณ์การสอน 21 ปี 
ผลงานทางวิชาการ 

ณัฐติกา ชูรัตน์, มุสลินท์ โตะแปเราะ, ประเสริฐ ไพบูลยรุ่งโรจน,์สุกัญญา 
เทพโซ๊ะ และนิรุสณีย์ อากาจิ.(2563).  รูปแบบการปูองกันการกลับเป็นซ้ าของ
ผู้ปุวยจิตเภทในชุมชนเจาะไอร้อง จังหวัด  
นราธิวาสโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในวิถีพหุวัฒนธรรม.  วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์, 12(3), 213-228. 

กรศศิร ์ชิดดี, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, กรรณิกา เกตุนิล, มุสลินท์ โตะแปเราะ 
และนันทา กาเลี่ยง. (2562). จิตตปัญญาศึกษา : กิจกรรมและการประเมินการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล
และการสาธารณสุขภาคใต้, 6(3), 145-157. 
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4. ชื่อ-สกุล นางสาวบุญยิ่ง ทองคุปต์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2552  

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2542 

ประสบการณ์การสอน 22 ปี 
ผลงานทางวิชาการ 

ศศินาภรณ์  โลหิตไทย, และบุญยิ่ง ทองคุปต์. (2562).  ประสิทธิผลของ
การพัฒนารูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อระดับความปวดแผลผ่าตัดในมารดา
หลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง.  วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , 
27(1), 23-32. 

ระวิ แก้วสุกใส, พรทิวา คงคุณ, บุญยิ่ง ทองคุปต์, ลุตฟี สะมะแอ, สกุณา 
บุญนรากร. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และการรับรู้พฤติกรรมการด าเนิน
ชีวิตแบบวิถีใหม่เพ่ือการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของ
ประชาชนจังหวัดนราธิวาส. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุข
ภาคใต้, 8(2), 67-79. 
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5. ชื่อ-สกุล นางสาวธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : การพยาบาลเด็ก 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2553  

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2548 

ประสบการณ์การสอน 22 ปี 
ผลงานทางวิชาการ 

ทัศณียา  ไข้บวช, พรเพ็ญ  สุขสบาย, นิกร  บูรพันธ์ , อมรา  ดือเระ, และ
ธิดารัตน์  หวังสวัสดิ์. (2563).  การพัฒนาเตียงสุขาแบบเปลนอน นวัตกรรมเพ่ือ
ความปลอดภัย ส าหรับผู้ปุวยติดเตียงในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 12(2), 1-16. 
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6. ชื่อ-สกุล นางสาวนิซรีน เจ๊ะมามะ 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : การผดุงครรภ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2557  

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส 
  ปีที่ส าเร็จการศึกษา: 2553 

ประสบการณ์การสอน 22 ปี 
ผลงานทางวิชาการ 

นิซรีน  เจ๊ะมามะ, ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์, และสมจิตร  ณ ปานแก้ว. (2562).  
ศักยภาพด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้น าศาสนาอิสลามในการแก้ปัญหา
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์มุสลิมชายแดนใต้ .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัย
พยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 6(1), 131-142. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ค าสั่งแต่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
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ภาคผนวก  ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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