
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ 

(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑  พ.ศ. ๒๕๕๖) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



 

รายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี ๑  พ.ศ. ๒๕๕๖) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.๑ ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Nursing Science Program 
 

๑.๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย   พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) 
ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Nursing Science (B.N.S.) 

๑.๓ วิชาเอก 
  ไม่มี 

๑.๔ จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
           ไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 

๑.๕ รูปแบบของหลักสูตร 
๑.๕.๑ รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๒ 
     ๑.๕.๒ ภาษาที่ใช ้

ภาษาไทยร้อยละ ๙๐ และภาษาอังกฤษร้อยละ ๑๐* 
     ๑.๕.๓ การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
     ๑.๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของโครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 

     ๑.๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

 
 

* หมวดวิชาเฉพาะทุกรายวิชาใช้ส่ือการสอน หรือสอนเป็นภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๑๐



๒ 

 

๑.๖ สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๒๓(๕/๒๕๕๔) เมื่อวันท่ี  

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓๓๘(๒/๒๕๕๕) เมื่อวันท่ี ๑๗ 

มีนาคม ๒๕๕๕ 
 หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี  

๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

๑.๗ สถานที่จัดการเรียนการสอน 
สอนภาคทฤษฎีและสอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยใ ช้สถานท่ีและอุปกรณ์การสอนของ

โครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
วิทยาการส่ือสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาเขตหาดใหญ่และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการสุขภาพท้ังระดับปฐมภูมิ เช่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ระดับทุติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป ระดับ
ตติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเฉพาะทาง และฝึกปฏิบัติสถานท่ีอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน ศูนย์บ าบัดยาเสพติด เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๒.๑ ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      ๒.๑.๑ ปรัชญา 

                  โครงการจัดต้ังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความเชื่อว่า การ
พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการ โดยใช้พื้นฐานความรู้ของศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับการใช้ทักษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บนพื้นฐานของ
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และความต่างทางวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย
มีองค์ประกอบของการพยาบาล ดังนี้ 

ผู้ใช้บริการ ได้แก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นองค์รวม
ประกอบด้วยกาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มีศักยภาพที่จะดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาของตนและวิถีวัฒนธรรม ท้ังในยามปกติและยามเจ็บป่วย สามารถ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมและสังคมเพื่อรักษาสมดุลของชีวิตได้  

สุขภาพของผู้ใช้บริการ เป็นภาวะสมดุลของของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ที่ท าให้บุคคล
สามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ การมีสุขภาพดีหรือสุขภาวะ (well-being) เป็น
เป้าหมายและความต้องการขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิท่ีมนุษย์ทุกคนพึงได้รับ 

สิ่งแวดล้อม เป็นสรรพสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการตลอดเวลาประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดล้อมจึงมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ต่อภาวะสุขภาพของผู้ใช้บริการ 

การพยาบาล เป็นศาสตร์และศิลปะของการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อดูแลช่วยเหลือ
ผู้ใช้บริการให้สามารถด ารงไว้ซึ่งสุขภาวะ มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ที่ครอบคลุมมิติของการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกัน การดูแลรักษาเบื้องต้น 
รวมท้ังการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ตามมาตรฐานการพยาบาลภายใต้
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

การจัดการศึกษาทางการพยาบาล เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานวิชาชีพพยาบาล ท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสมรรถนะในการพยาบาลแบบ
องค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม และการพยาบาลเพื่อบรรเทาสาธารณภัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เหนือประโยชน์ส่วนตน มีทักษะการใช้ภาษาท่ีหลากหลาบ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑.๒ ความส าคัญ 

หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาและขยายโอกาสทาง
การศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ และการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม 
และสอดคล้องกับสภาพปัญหาสุขภาพของประเทศและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยแก้ไขปัญหาความขาดแคลน



๔ 

 

บุคลากรทางการพยาบาลท้ังในระดับประเทศและในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๒.๑.๓ วัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๒.๑.๓.๑ มีจริยธรรม คุณธรรม ความเอื้ออาทรและทัศนคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพและ  

การด าเนินชีวิต 
   ๒.๑.๓.๒ มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม 
และการพยาบาลสาธารณภัย 

          ๒.๑.๓.๓ สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบ สามารถเลือกสรรค์หลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

   ๒.๑.๓.๔ สามารถใช้กระบวนการพยาบาล การท างานเป็นทีมในการปฏิบัติการพยาบาล 
แบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ใช้บริการรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยค านึงถึงกฏหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

          ๒.๑.๓.๕ สามารถส่ือสาร วิเคราะห์ตัวเลข และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาล 
  



๕ 

 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

๓.๓ หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
๓.๓.๑ หลักสูตร 

๓.๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๒ หน่วยกิต 
๓.๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับท่ีก าหนดไว้ใน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า     ๑๔๒ หน่วยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        ๓๑ หน่วยกิต 
๑. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า                 ๑๓ หน่วยกิต 
๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์      ๑๒ หน่วยกิต 
๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       ๑๐๕ หน่วยกิต 
๑. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ       ๒๘ หน่วยกิต 
๒. วิชาชีพ         ๗๗ หน่วยกิต 

๒.๑ วิชาชีพ:รายวิชาทฤษฎี       ๕๑ หน่วยกิต 
๒.๒ วิชาชีพ:รายวิชาปฏิบัติ       ๒๖ หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า         ๖ หน่วยกิต 
 

๓.๓.๑.๓ รายวิชา 
ก. วิชาศึกษาทั่วไป         ๓๑ หน่วยกิต 

๑. กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า       ๑๓ หน่วยกิต 
        ๔๑๑-๑๐๒  ความคิดกับทักษะการฟังและการพูด   ๒(๑-๒-๓) 

    Thought, Listening and Speaking Skills 
        ๔๑๑-๑๐๔  ภาษาไทยมาตรฐาน     ๒(๒-๐-๔) 

     Standard Thai 
                            ๔๑๗-๑๐๑  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ    ๓(๒-๒-๕) 

     English listening-Speaking 
                  ๔๑๗-๑๐๒   การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   ๓(๓-๐-๖) 
     English Reading and Writing 
                  xxx-xxx    ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสาม              ๓(x-x-x) 
   

  



๖ 

 

๒. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ๑๒ หน่วยกิต 

                            ๑๙๖-๑๐๑   ชีวิตการเมืองและความเป็นพลเมือง                     ๓(๓-๐-๖) 
        Political Life and Citizenship 
         ๒๖๑-๒๐๑   ทักษะการคิด      ๒(๑-๒-๓) 
       Thinking Skill 

        ๒๘๑-xxx**  กีฬา       ๑(๐-๒-๑) 
     Physical Education 

                 ๔๒๖-๑๐๕   ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน    ๒(๒-๐-๔) 
     Social Cutural Geography of ASEAN 
                  ๙๙๓-๑๐๑   สุขภาวะกายและจิต     ๓(๒-๒-๕) 
     Healthy Body and Mind 

๙๙๓-๑๗๑   กิจกรรมประกอบหลักสูตร    ๑(๐-๓-๑) 
        Co-curricular Activities 

๓. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์       ๖ หน่วยกิต 
๗๔๗-๑๐๑   สถิติในชีวิตยุคใหม่      ๓(๒-๒-๕) 

       Statistics in Modern Life  
๗๔๘-๑๐๑   เทคโนโลยีสารสนเทศ     ๓(๒-๒-๕) 

                      Information Technology 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       ๑๐๕ หน่วยกิต 
๑. วิชาพื้นฐานวิชาชีพ       ๒๘ หน่วยกิต 

๗๒๕-๑๑๑  กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป     ๔(๓-๓-๗) 
     General Anatomy 

๗๒๕-๑๑๒  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา    ๓(๒-๓-๕) 
     Microbiology and Parasitology 

๗๒๕-๑๑๓  ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล      ๓(๓-๐-๖)      
Clinical Biochemistry for Nurses 

 
 
 
 
 
** รายวิชา ๒๘๑ – ๑๕๖ ถึง ๒๘๑ – ๒๗๓ 



๗ 

 

 
๗๒๕-๑๑๔  สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน    ๔(๓-๓-๗) 

     Basic Medical Physiology 
๗๒๕-๒๑๑  เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน    ๓(๓-๐-๖) 
     Basic Medical Pharmacology  
๙๙๓-๑๑๑  จิตวิทยาพัฒนาการ     ๒(๒-๐-๔) 
     Developmental Psychology 
๙๙๓-๒๑๑  พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล    ๓(๓-๐-๖) 

     Pathophysiology for Nurses   
๙๙๓-๒๑๒  โภชนาการและโภชนบ าบัดส าหรับพยาบาล  ๒(๒-๐-๔) 

     Nutrition and Nutritional Therapy for Nurses 
๙๙๓-๒๑๓  สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ๒(๑-๒-๓) 

     Professing Nursing Dialogue   
๙๙๓-๒๑๔  หลักวิทยาการระบาด     ๒(๒-๐-๔) 
     Principles of Epidemiology 
 

๒. วิชาชีพ         ๗๗ หน่วยกิต 
๒.๑ วิชาชีพ:รายวิชาทฤษฎี จ านวน ๕๑ หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
๙๙๓-๑๒๑  มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 

     Conceptual Bases of Nursing   
๙๙๓-๑๒๒  หลักกระบวนการพยาบาล    ๓(๒-๓-๕) 

     Principles of Nursing Process 
๙๙๓-๑๒๓  เทคนิคการพยาบาล      ๓(๒-๓-๕) 
     Nursing Techniques 
๙๙๓-๒๒๑  กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล   ๒(๒-๐-๔) 

       Laws and Ethics in Nursing 
๙๙๓-๒๒๒  การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ   ๓(๓-๐-๖) 

      Nursing for Health Promotion  
๙๙๓-๒๒๓  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑    ๓(๓-๐-๖) 

      Adults  Nursing  I 
๙๙๓-๒๒๔  การพยาบาลต่างวัฒนธรรม    ๓(๓-๐-๖) 

     Transcultural Nursing 
  



๘ 

 

๙๙๓-๒๒๕  การพยาบาลผู้สูงอายุ     ๒(๒-๐-๔) 
      Elderly Nursing 

๙๙๓-๒๒๖  การพยาบาลสาธารณภัย    ๓(๒-๒-๕) 
      Disaster Nursing 

๙๙๓-๓๒๑  การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด   ๓(๓-๐-๖) 
      Maternal and Newborn Nursing 

๙๙๓-๓๒๒  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   ๓(๓-๐-๖) 
      Mental Health and Psychiatric Nursing 

๙๙๓-๓๒๓  การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก     ๓(๓-๐-๖) 
      Pediatric Nursing  

๙๙๓-๓๒๔  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒    ๓(๓-๐-๖) 
       Adult  Nursing II 

๙๙๓-๓๒๕  การผดุงครรภ์ ๑     ๒(๒-๐-๔) 
       Midwifery I  

๙๙๓-๓๒๖  การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล   ๒(๑-๒-๓) 
       Basic Nursing Research 

๙๙๓-๓๒๗  การบริหารการพยาบาล     ๓(๒-๒-๕) 
       Nursing Administration 

๙๙๓-๓๒๘  การผดุงครรภ์ ๒     ๒(๒-๐-๔) 
       Midwifery II 

๙๙๓-๔๒๑  การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น    ๓(๓-๐-๖) 
       Basic Medical Care 

๙๙๓-๔๒๒  การพยาบาลอนามัยชุมชน    ๓(๓-๐-๖) 
       Community Health Nursing 

๒.๒ วิชาชีพ:รายวิชาปฏิบัติ จ านวน ๒๖ หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ 
๙๙๓-๒๙๑  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน    ๒(๐-๘-๐) 

      Basic Nursing Care Practicum 
๙๙๓-๒๙๒  ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ   ๒(๐-๘-๐) 

      Health Promotion Nursing Practicum 
๙๙๓-๓๙๑  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑   ๓(๐-๑๒-๐) 

       Adult Nursing Practicum    
๙๙๓-๓๙๒  ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ    ๑(๐-๔-๐) 

       Elderly Nursing Practicum 



๙ 

 

๙๙๓-๓๙๓  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒   ๒(๐-๘-๐) 
       Adult Nursing Practicum II 

๙๙๓-๓๙๔  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด  ๒(๐-๘-๐) 
       Maternal and Newborn Nursing Practicum 

๙๙๓-๓๙๕  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก    ๓(๐-๑๒-๐) 
       Pediatric Nursing Practicum  

๙๙๓-๓๙๖  ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   ๒(๐-๘-๐) 
       Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 

๙๙๓-๔๙๑  ปฏิบัติการผดุงครรภ์     ๓(๐-๑๒-๐) 
       Midwifery Practicum  

๙๙๓-๔๙๒  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและ   ๓(๐-๑๒-๐) 
      การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น 
       Community Health Nursing and Basic Medical Care Practicum 

๙๙๓-๔๙๓  ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด    ๓(๐-๑๒-๐) 
       Nursing Internship  

  
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖ หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกเรียนเสรีในรายวิชาท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๓ รายวิชา เช่น 
                    ๔๑๒-๒๒๓  การอ่านภาษาจีน ๑                                              ๒(๒-๐-๔) 
                                             Chinese Reading I 
                              ๔๑๗-๑๙๓ บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ                                       ๒(๒-๐-๔) 
                                             English Edutainment 
           ๔๑๔-๒๒๑ การฟัง-พูดภาษาอาหรับ I                                         ๒(๑-๒-๓) 
                                             Listening-speaking in Arabic I 
                              ๔๑๔-๒๒๖ สนทนาภาษาอาหรับธุรกิจ                                        ๒(๑-๒-๓) 
                                             Business Arabic Conversation I 
                              ๔๑๔-๓๒๔ การฟัง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอ่าวเปอร์เซีย                        ๒(๑-๒-๓) 
                                             Listening-speaking in Arabic Persiant Gulf dialect 
          ๔๑๔-๔๒๕  การฟัง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอียิปต์     ๒(๑-๒-๓) 
       Listening-Speaking in Arabic Egyptian Dialect 
  



๑๐ 

 

๓.๓.๒ ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 
เลขรหัสประจ ารายวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก เช่น ๙๙๙-๑๑๑ มีความหมาย ดังนี้ 
๓.๓.๒.๑ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๑-๓  แสดงถึง รหัสสาขาวิชาของคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  

สงขลานครินทร์ ท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๓.๒.๑.๑ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๑ หมายถึง รหัสคณะ มีความหมายดังนี้ 

                ตัวเลขข้ึนต้นด้วย ๑ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะรัฐศาสตร์ 
        ตัวเลขข้ึนต้นด้วย ๒ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์  

        ตัวเลขข้ึนต้นด้วย ๔ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        ตัวเลขข้ึนต้นด้วย ๗ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ตัวเลขข้ึนต้นด้วย ๙ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 

๓.๓.๒.๑.๒ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๒ หมายถึง รหัสภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะต่างๆ 
๓.๓.๒.๑.๓ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๓ หมายถึง ล าดับวิชาท่ีจัดสอนในภาควิชาหรือสาขาวิชาของ

คณะต่างๆ 
๓.๓.๒.๒ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๔ เป็นล าดับช้ันปีท่ีจัดสอน 

ตัวเลข ๑ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีท่ี ๑ 

ตัวเลข ๒ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีท่ี ๒ 
ตัวเลข ๓ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีท่ี ๓ 
ตัวเลข ๔ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนในหลักสูตรชั้นปีท่ี ๔ 
ตัวเลข ๕,๖ เป็นรายวิชาท่ีจัดสอนให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี 

๓.๓.๒.๓ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๕ เป็นประเภทของรายวิชา เช่น ทฤษฎ ีปฏิบัติ เป็นต้น 

๑. ตัวเลข ๐-๖ เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดดังนี้ 
ตัวเลข ๐ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง  รายวิชาในหมวดพื้นฐานท่ัวไป 
ตัวเลข ๑ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง  รายวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ 
ตัวเลข ๒ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
ตัวเลข ๓ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

๒. ตัวเลข ๗-๙ เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติ ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดดังนี้ 
ตัวเลข ๗ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในหมวดการศึกษาท่ัวไป 
ตัวเลข ๘ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ 
ตัวเลข ๙ ของต าแหน่งท่ีห้า หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ 

๓.๓.๒.๔ รหัสตัวเลขต าแหน่งท่ี ๖ แสดงถึงล าดับวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละช้ันป ี
ตัวเลข ๑ - ๙ หมายถึง ล าดับวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละช้ันปีซึ่งจ าแนกตามหมวดวิชา  

  



๑๑ 

 

๓.๓.๓ ความหมายของเลขรหัสหน่วยกิต 
๓.๓.๓.๑ เลขตัวแรกหน้าวงเล็บ แสดงจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
๓.๓.๓.๒ เลขตัวภายในวงเล็บ 

๑. เลขตัวท่ีหนึ่ง แสดงจ านวนช่ัวโมงบรรยายในห้องเรียนต่อสัปดาห์ โดยก าหนดให้ ๑ หน่วยกิตใช้
ช่ัวโมงบรรยาย ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เช่น ๓(๓-๐-๖)  หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาบรรยาย ๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

๒. เลขตัวท่ีสอง แสดงจ านวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติการพยาบาลต่อ
สัปดาห์ โดยก าหนดให้ ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ๒-๓ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือฝึกปฏิบัติพยาบาล ๔ 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เช่น ๒(๑-๒-๓) หมายถึง รายวิชานี้ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือ ๒(๐-๘-๐) 
หมายถึง รายวิชานี้ฝึกปฏิบัติพยาบาล ๘ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

๓. เลขตัวท่ีสาม แสดงช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองท่ีไม่คิดเป็นภาระหน่วยกิต โดยก าหนดให้
รายวิชาทฤษฎีหรือรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ต้องมีช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ท้ังนี้ก าหนดให้ช่ัวโมง
บรรยาย ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และศึกษาด้วยตนเอง รวมกันแล้วเท่ากับ ๓ เท่า ของจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา 
เช่น ๑(๑-๐-๒), ๒(๑-๒-๓), ๓(๓-๐-๖) เป็นต้น



๑๒ 

 

๓.๓.๔ แผนการเรียนการสอน 
ชั้นปีที่ ๑    
ภาคการศึกษาที่ ๑   
๑๙๖-๑๐๑ ชีวิตการเมืองและความเป็นพลเมือง ๓(๓-๐-๖) 
๒๘๑-xxx กีฬา ๑(๐-๒-๑) 
๔๑๗-๑๐๑ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ๓(๒-๒-๕) 
๗๒๕-๑๑๑ กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป ๔(๓-๓-๗) 
๗๔๗-๑๐๑ สถิติในชีวิตยุคใหม่ ๓(๒-๒-๕) 
๙๙๓-๑๐๑ สุขภาวะกายและจิต ๓(๒-๒-๕) 
๙๙๓-๑๑๑ จิตวิทยาพัฒนาการ ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๑๗๑ กิจกรรมประกอบหลักสูตร ๑(๐-๓-๑) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี            ๒(x-x-x) 
 รวม ๒๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒  
๔๑๑-๑๐๒ ความคิดกับทักษะการฟังและการพูด ๒(๑-๒-๓) 
๔๑๗-๑๐๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 
๗๒๕-๑๑๒ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ๓(๒-๓-๕) 
๗๒๕-๑๑๓ ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล ๓(๓-๐-๖) 
๗๒๕-๑๑๔ สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน ๔(๓-๓-๗) 
๗๔๘-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓(๒-๒-๕) 
๙๙๓-๑๒๑ มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล  ๒(๒-๐-๔) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี            ๒(x-x-x) 
 รวม ๒๒ 
 
ภาคฤดูร้อน   
๙๙๓-๑๒๒ หลักกระบวนการพยาบาล ๓(๒-๓-๕) 
๙๙๓-๑๒๓ เทคนิคการพยาบาล  ๓(๒-๓-๕) 
 รวม ๖ 
 
 
 
 
     



๑๓ 

 

 
ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๑  
๒๖๑-๒๐๑ ทักษะการคิด  ๒(๑-๒-๓) 
๔๑๑-๑๐๔   ภาษาไทยมาตรฐาน  ๒(๒-๐-๔) 
๗๒๕-๒๑๑ เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน  ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๒๑๑ พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๒๑๒ โภชนาการและโภชนบ าบัดส าหรับพยาบาล ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ๒(๑-๒-๓) 
๙๙๓-๒๒๑ กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 
 รวม ๑๙ 
 
 
ภาคการศึกษาที่ ๒  
xxx-xxx ภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสาม ๓(x-x-x) 
๔๒๖-๑๐๕  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๒๑๔ หลักวิทยาการระบาด ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๒๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ ๓(๓-๐-๖)  
๙๙๓-๒๒๔ การพยาบาลต่างวัฒนธรรม ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๒๙๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน            ๒(๐-๘-๐) 
๙๙๓-๒๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ๒(๐-๘-๐) 
xxx-xxx วิชาเลือกเสรี ๒(x-x-x) 
 
 รวม ๑๙ 
ภาคฤดูร้อน   
๙๙๓-๒๒๕ การพยาบาลผู้สูงอายุ  ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๒๒๖ การพยาบาลสาธารณภัย ๓(๒-๒-๕) 
 รวม ๕ 
   
 
 
ชั้นปีที่ ๓  



๑๔ 

 

ภาคการศึกษาที่ ๑ 
๙๙๓-๓๒๑ การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๓๒๒ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๓๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๓๒๔ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒ ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๓๙๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ ๓(๐-๑๒-๐) 

๙๙๓-๓๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๑(๐-๔-๐) 
 รวม ๑๖ 
ภาคการศึกษาที่ ๒  
๙๙๓-๓๒๕ การผดุงครรภ์ ๑ ๒(๒-๐-๔) 
๙๙๓-๓๒๖ การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล ๒(๑-๒-๓) 
๙๙๓-๓๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒ ๒(๐-๘-๐) 
๙๙๓-๓๙๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด ๒(๐-๘-๐) 
๙๙๓-๓๙๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ๓(๐-๑๒-๐) 

                                                           รวม  ๑๑ 

ภาคฤดูร้อน 
๙๙๓-๓๒๗ 

 
 
การบริหารการพยาบาล                                                              

 
 
๓(๒-๒-๕) 

๙๙๓-๓๒๘ การผดุงครรภ์ ๒                                                              ๒(๒-๐-๔) 
                                                     รวม      ๕ 
  
ชั้นปีที่ ๔  
ภาคการศึกษาที่ ๑  
๙๙๓-๔๒๑ การดูแลรักษาโรคเบ้ืองต้น ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๔๒๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน  ๓(๓-๐-๖) 
๙๙๓-๔๙๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์ ๓(๐-๑๒-๐) 
๙๙๓-๓๙๖ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ๒(๐-๘-๐) 
                                                           รวม ๑๑ 
ภาคการศึกษาที่ ๒   
๙๙๓-๔๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษา

โรคเบ้ืองต้น 
๓(๐-๑๒-๐) 

๙๙๓-๔๙๓ 
 

ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 
                                                         รวม 

๓(๐-๑๒-๐) 
๖ 

 



๑๕ 

 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๔.๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๑. เคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ
ถึงสิทธิของตนเอง 

๒. ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ  
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาและปฏิบัติงานบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๕. ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๔.๒.๒ ทักษะทางความรู้ 

๑. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์วิชาชีพการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล 
๒. มีความรู้และเข้าใจศาสตร์ต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานของวิชาชีพ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 
๓. มีความรู้และเข้าใจหลักการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 
๔. มีความรู้และเข้าใจการบริหารสถานการณ์และการปฏิบัติทางการพยาบาลในสถานการณ์      สา

ธารณภัย 
๕. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและการบริหารองค์กรพยาบาล 

๖. มีความรู้ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของประเทศหรือของโลกท่ีมีผลต่อภาวะสุขภาพ 
๔.๒.๓ ทักษะทางปัญญา 

๑. มีทักษะในการประมวลความคิดอย่างเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อสรุปท่ีดีในการแก้ไข
ปัญหาทางการพยาบาลหรือปัญหาอื่นๆ 

๒. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาระดับเบื้องต้นโดยใช้หลักฐานทางวิชาการท่ีถูกต้องและเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลหรือปัญหาอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม 

๓. สังเคราะห์ข้อมูลหรือปัญหาระดับเบื้องต้นโดยใช้หลักฐานทางวิชาการท่ีถูกต้องและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลหรือปัญหาอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม 

๔. สามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริกา รได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

๔.๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑. มีสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างเพื่อนนักศึกษา อาจารย์และผู้ใช้บริการ 
๒. สามารถท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๖ 

 

๓. เข้าใจวิถีชีวิตยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง เคารพในคุณค่าและความเช่ือของบุคคลทุกกลุ่ม
ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม 

๔. มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
๕. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 

๔.๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพตามหลักทางสถิติพื้นฐาน 
                ๒. สามารถส่ือสารภาษาไทยท้ังทักษะการพูดฟังและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                ๓. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและปัญหาอื่นๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
                ๔. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 

๔.๒.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 
               ๑. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพยาบาลบุคคล 
ครอบครัวและชุมชน  โดยครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ 
ภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม 
               ๒. มีทักษะในการพยาบาลผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยท้ังในระยะเร่งด่วน และ
ระยะฟื้นฟู 
               ๓. มีทักษะการให้การปรึกษาทางสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุก
ช่วงวัยและทุกภาวะสุขภาพ 
               ๔. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเอื้ออาทร 
และมีจิตอาสา  
               ๕.  สามารถปฏิบัติการพยาบาลในฐานะผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
 
๕.๑ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้คะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๔๘ (ภาคผนวก ข) 

๕.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร และการทวนสอบระดับรายวิชา 
การทวนสอบระดับหลักสูตร การทวนสอบระดับรายวิชา 

๕.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๒ ใน ๕ คน 

๕.๒.๒ คณะกรรมการทวนสอบฯ พิจารณาผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานในภาพรวมเมื่อนิสิตเรียนครบตามหลักสูตร 
โดยพิจารณาจาก  
   ๑) ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ๒) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละมาตรฐานการ
เรียนรู้ 
   ๓) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๕.๒.๓ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการทวนสอบไปยัง
คณะกรรมการบริหารคณะ 

๕.๒.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบระดับ
รายวิชาจ านวน ๓ คน โดยคณะกรรมการทวนสอบ
ต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาท่ีทวนสอบ 
๕.๒.๒ คณะกรรมการสุ่มทวนสอบรายวิชาท่ีจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
๕.๒.๓ คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนด
ไว้ใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ โดยอาจพิจารณาจาก 
ก า ร สั ง เ ก ต  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ ส อ บ แ ล ะ
กระดาษค าตอบ หรือวิธี การอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
๕.๒.๔ รายงานผลการทวนสอบต่อกรรมการบริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 
๕.๓ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
      เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒  

(ภาคผนวก ก) และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ภาคผนวก ข)  

 
  



๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    ๑๙๖-๑๐๑ ชีวิตการเมืองและความเป็นพลเมือง    ๓(๓-๐-๖) 
     (Political Life and Citizenship) 
      ความเป็นพลเมืองกับการด าเนินชีวิตในระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการชีวิต 
      Citizenship and way of life in political and social system, life management 
    ๒๖๑-๒๐๑ ทักษะการคิด       ๒(๑-๒-๓) 
     (Thinking Skill) 
      ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหา  
การริเริ่มแนวคิดใหม่ในระดับบุคคลและสถาบัน ฝึกปฏิบัติ วิธีคิด สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
และตัดสินใจ 
     Signficance of systematic thinking, logical thinking for problem solution and 
prevention, right views on personal and institutional levels, thinking practice, organizing activities 
to develop thinking ability and decision making 

๒๘๑-xxx  กีฬา                   ๑(๐-๒-๑) 
(Physical Education) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 

๔๑๑-๑๐๒ ความคิดกับทักษะการฟังและการพูด  ๒(๑-๒-๓) 
(Thought, Listening and Speaking Skills) 

        ภาษากับความคิดและการน าเสนอความคิด แสดงความรู้ ความคิดอย่างมีขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล เน้น
การฝึกทักษะการพูดและการฟังในสถานการณ์ต่างๆ การรายงานและการอภิปรายเชิงวิชาการ 

Language and thought, presentation of ideas, emphasis on listening and speaking skills 
through with systematic and logical presentation of ideas to  achieve different communicative purposes 
can be done, academic report and discussion included 

๔๑๑-๑๐๔ ภาษาไทยมาตรฐาน      ๒(๒-๐-๔) 
(Standard Thai) 
ระบบภาษาไทย ฝึกแก้ข้อความท่ีผิดโครงสร้างและมีข้อบกพร่องในการส่ือสาร 
Thai language system, practice of correcting faulty construction or constructions with 

communicative defects 
 
  



๑๙ 

 

 
๔๑๗-๑๐๑ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ     ๓(๒-๒-๕) 

(English Listening-Speaking) 
การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นทักษะการฟังและการพูดโต้ตอบเพื่อให้

สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกร้องเพลง นิทาน ข่าว บทบรรยายส้ันๆ  
Practice of English conversations in daily life, emphasis on listening and speaking 

skills for accurate and effective communication, practice of listening to songs, tales, news and 
descriptions 

๔๑๗-๑๐๒ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ  ๓(๓-๐-๖) 
(English Reading and Writing) 
พัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการจับใจความส าคัญ ขยายวงศ์ค าศัพท์ พัฒนาทักษะการเขียนประเภท

ต่างๆ ในระดับประโยคและข้อความส้ันๆ 
Developing reading skills focusing on main ideas and vocabulary improvement, 

developing grammatical and meaningful sentences and short paragraph writing skills 
     ๔๑๒-๒๒๑ การฟัง-พูดภาษาจีน ๑                                                       ๓(๒-๒-๕) 
             (Chinese Listening-Speaking I) 

การฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เน้นการออกเสียงท่ีถูกต้อง 
Practice of listening and speaking skills on daily life topics, emphasis on correct 

pronunciation 
๔๑๒-๒๓๒  หลักภาษาจีน ๑   ๓(๓-๐-๖) 

 (Chinese Grammar I) 
หน่วยค า ค า และลักษณะส าคัญของค า วิธีการสร้างและโครงสร้างของค า การแยกแยะ 

ความหมายของค าชนิดต่างๆ เช่น ค าพ้องความหมาย ค าตรงกันข้าม ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ค าศัพท์ใหม่ 
Morphemes, words and their characteristics, word formation and structure, 

meaning differentiation of word: synonyms, antonyms, homographs, homophones 
and new coinages 

๔๑๓-๑๑๑  ภาษามลายู 1       ๓(๒-๒-๕) 
(Malay I) 
การฟัง พูด อ่าน เขียน ประโยคพื้นฐานชนิดต่างๆ ส านวนง่ายๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ท่ี 

จ าเป็น ๑,๐๐๐ ค า 
Listening, speaking, reading and writing of basic sentences of Malay, simple 

expression used in daily life 
  



๒๐ 

 

๔๑๓-๔๓๑  ภาษามลายูถ่ิน       ๓(๓-๐-๖) 
(Dialects of Malay) 
ลักษณะท่ัวไปของภาษามลายูถ่ินต่างๆ ท่ีส าคัญได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาเลเซีย ภาษามลายู

ถิ่นกลันตัน ภาษามลายูถ่ินปาตานี ภาษามลายูถ่ินเคดาห์ เป็นต้นเปรียบเทียบภาษามลายูถิ่นต่างๆ ในระดับสรวิทยา 
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 

General characteristics of important dialects of Malay such as Bahasa Indonesia, 
Bahasa Malaysia, Kelantan Malay dialect, Patani Malay dialect, Kedah Malay dialect etc., 
phonological, morphological and syntactical comparison of the Malay dialects 

๔๑๔-๑๑๑  ภาษาอาหรับเบื้องต้น  ๓(๒-๒-๕) 
 (General Arabic) 
อักษรและเสียงในภาษาอาหรับ ฝึกการออกเสียงและการเขียน หลักการผสมอักษรประโยคพื้นฐาน

และวิธีการเช่ือมประโยค เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ ๕๐๐ ค า 
Different forms of Arabic alphabet and their sounds, pronunciation drills and 

alphabet writing, rules for letters combination, basic sentences and how they are conjoined, 
acquisition of approximately 500 words 
**หมายเหตุ** วิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสาม นักศึกษาสามารถเลือกวิชาภาษาอื่นๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

๔๒๖-๑๐๕ ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  ๒(๒-๐-๔) 
(Social Cultural Geography of ASEAN) 
ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความส าคัญของประชาคมอาเซียน ความ

ร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ผลกระทบของการรวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
                   General information about ASEAN countries, history and importrance of ASEAN 
community, ASEAN coutries cooperation i.e., political and security, economic, social and cultural, 
impact of group forming including problems and barriers 

๗๔๗-๑๐๑ สถิติในชีวิตยุคใหม่      ๓(๒-๒-๕) 
(Statistics in Modern Life) 
ค าถามสนใจศึกษา ประชากรเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ประเภทของข้อมูล วิธีการ

กราฟ เทคนิคการน าเสนอข้อมูลและการส่ือสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล การแจกแจงปกติ การแจกแจง
ของค่าเฉล่ียและสัดส่วน ช่วงความเช่ือมั่น การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบข้อมูล ความสัมพันธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบ goodness-of-fit การทดสอบความเป็นอิสระ 

Question of interest, target population, sample, types of study and data, graphical 
methods, data presentation and communication techniques, data analysis, and summarizing, 



๒๑ 

 

normal distribution, distribution of means and proportion, confidence interval, hypothesis testing, 
data comparisons, linear relations, goodness-of-fit test, independence test 

๗๔๘-๑๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ      ๓(๒-๒-๕) 
(Information Technology) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลและการประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศ การ

ส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

Introduction to computers, database and applications, information system 
management, data communication and computer network, internet application, use of software 
packages, ethics for computer users and network 
    ๙๙๓-๑๐๑   สุขภาวะกายและจิต              ๓(๒-๒-๕) 
  (Healthy Body and Mind) 
  สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสุนทรียารมณ์ 
  Holistic health, physical and mental health care, personality development, 
emotional quotient and aesthetics 

๙๙๓-๑๗๑  กิจกรรมประกอบหลักสูตร ๑(๐-๓-๑) 
 (Co-curricular Activities) 
การท ากิจกรรมท่ีเน้นการบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Practice of extracurricular activities for benefit of mankind under supervision  

 ๒. หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหมวดวิชาชีพ 
๗๒๕-๑๑๑ กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป      ๔(๓-๓-๗) 

(General Anatomy) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
ความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ เช่น โครงสร้าง รูปร่าง ต าแหน่งท่ีต้ัง และส่วนประกอบ  หน้าท่ีของ

เซลล์และ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์เฉพาะบาง
ระบบ คัพภวิทยา และประสาทกายวิภาค  

Study of the human body, anatomical structures, shapes, components and 
locations, functions of cells and tissues, organs and organ systems, gross anatomy and 
microscopic anatomy of certain systems, embryology and neural anatomy 

  



๒๒ 

 

๗๒๕-๑๑๒ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  ๓(๒-๓-๕) 
(Microbiology and Parasitology) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
ความรู้พื้นฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา โดยครอบคลุมกระบวนการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายต่อเช้ือโรค ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเช้ือจุลินทรีย์และปรสิต เช่น โครงสร้าง
และหน้าท่ีของเซลล์จุลินทรีย์  เมแทบอลิซึมและพันธุกรรม จุลชีพและพยาธิต่างๆท่ีท าให้เกิดโรคในประเทศไทย 
วิธีการป้องกัน ควบคุมและการท าลายเช้ือโรค การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการย้อม
สีเช้ือต่างๆ การเพาะจุลชีพและการทดสอบความไวของยาต่อจุลชีพ การวินิจฉัยจุลชีพต่างๆ 

Introduction to immunology, microbiology and parasitology, including immunization 
process and body’s reaction against pathogens, basic knowledge about microbes and parasites, 
microbial cell structure and function, microbial metabolism and genetics, microorganisms and 
parasites causing diseases in Thailand, pathogen prevention, control and eradication, microbial 
specimen collection, laboratory practices in microbiological staining, culturing and antimicrobial 
susceptibility testing, microbial diagnosis 

๗๒๕-๑๑๓ ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล     ๓(๓-๐-๖) 
(Clinical Biochemistry for Nurses) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์พื้นฐานทางชีวเคมีคลินิก โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าท่ี และเมแทบอลิซึมของสารคาร์

โบไฮเดรท ไลปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก น้ าและอิเล็กโทรไลท์ รวมท้ังสารประกอบอื่น ๆ ของร่างกายท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพ การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีท่ีเกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขทางพยาธิวิทยา 

Basic concepts of clinical biochemistry, structure, components, functions and 
metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids, water and electrolytes, as well as 
other necessary life-supporting substances, biochemical changes in the human body under 
pathological conditions 

 
 
 
 

  



๒๓ 

 

๗๒๕-๑๑๔ สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน                                               ๔(๓-๓-๗) 
(Basic Medical Physiology) 
รายวิชาบังคับร่วม: - 
มโนทัศน์ท่ีส าคัญทางสรีรวิทยาและความเข้าใจในการท างานของทุกระบบในร่างกายของมนุษย์ใน

ภาวะปกติ พื้นฐานทางสรีรวิทยาของระบบไหลเวียนเลือด  ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ และการท่ี
กระบวนการต่างๆของระบบท่ีส าคัญของร่างกายท างานร่วมกัน 

Essential physiological concepts and understanding of functions of all body systems 
under normal conditions, basic physiological principles of circulatory system, nervous system, 
respiratory system, and the interaction of the major human body systems 

๗๒๕-๒๑๑ เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน      ๓(๓-๐-๖) 
(Basic Medical Pharmacology) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
หลักการทางเภสัชวิทยา ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาของยาต้นแบบท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบ

นอก ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจ และหลอดเลือด ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาต้านจุลชีพและปรสิต เคมีบ าบัดในโรคมะเร็ง และพิษวิทยา 

Study of pharmacological principles, basic pharmacological knowledge about the 
effects of original drugs on the peripheral nervous system, the central nervous system, 
cardiovascular system, endocrine system and autacoids, digestive system and urinary system, 
antimicrobial and anti-parasitic drugs, cancer chemo therapy, and toxicology 

๙๙๓-๑๑๑ จิตวิทยาพัฒนาการ      ๒(๒-๐-๔) 
(Developmental Psychology) 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
มโนทัศน์ ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

จิตใจ สังคม จริยธรรม และสติปัญญาของมนุษย์ ต้ังแต่ในครรภ์ถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจากพัฒนาการและ
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย 

Theories, concepts and principles of human development, factors affecting physical, 
psychological, social, moral and cognitive development from the embryonic stage/ the fetal 
stage to old age, developmental crisis and promoting the development of each age group 
  



๒๔ 

 

๙๙๓-๑๒๑ มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล     ๒(๒-๐-๔) 
(Conceptual Bases of Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
วิวัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคน 

ส่ิงแวดล้อม ภาวะสุขภาพ และการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการพยาบาลกับระบบบริการ
สาธารณสุข แนวคิดการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม การพยาบาลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ 
องค์กรวิชาชีพและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ 

Evolution of the nursing profession, fundamental nursing concepts, human, health, 
environment and nursing theories, relationship between nursing and public health services, 
concepts of holistic and transcultural nursing, humanized nursing care, nursing and health 
organizations 

๙๙๓-๑๒๒ หลักการกระบวนการพยาบาล      ๓(๒-๓-๕)  
(Principles of Nursing Process) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์และหลักการกระบวนการพยาบาล มโนทัศน์แบบแผนสุขภาพ การประเมินสภาพ ได้แก่ การ

ซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล 
การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล และแนวทางการประยุกต์ใช้
กระบวนการพยาบาลภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม 

Concepts and principles of the nursing process and functional health patterns, 
nursing assessments including history taking, physical examination, laboratory testing, nursing 
diagnosis, nursing care plan and implementation, evaluation and documentations, application of 
the nursing process in transcultural nursing 

๙๙๓-๑๒๓ เทคนิคการพยาบาล       ๓(๒-๓-๕) 
(Nursing Techniques) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์การปฏิบัติการพยาบาล หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นในการรักษา

ความปลอดภัย การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ การจัดส่ิงแวดล้อม การตอบสนองความต้องการด้านความสุข
สบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล การประเมินสัญญาณชีพและการช่วยเหลือเบื้องต้น  การจัดท่า การเคล่ือนย้าย
ผู้ป่วย การออกก าลังกาย การดูแลเรื่องอาหารและน้ า การดูแลเรื่องการขับถ่าย การดูแลแผล การพยาบาลตาม
แผนการรักษา และการสนับสนุนการรักษา การรับและจ าหน่ายผู้ป่วย  

Concepts of nursing practice, basic principles and methods of nursing practice 
regarding patient safety, infection prevention and control, environmental care, personal comfort 
and hygiene, vital sign assessments and basic nursing interventions, patient positioning and 



๒๕ 

 

transfering, physical exercises, food and fluid intake, elimination care, wound care, nursing care 
according to treatment plan, treatment support, as well as admission and discharge  

๙๙๓-๒๑๑ พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล      ๓(๓-๐-๖) 
(Pathophysiology for Nurses) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์ของการเปล่ียนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของ

ร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ 
Concepts of changes to  various body systems, response and adaptive mechanisms 

of the body under pathophysiological circumstances, clinical diagnosis 
๙๙๓-๒๑๒ โภชนาการและโภชนบ าบัดส าหรับพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 

(Nutrition and Nutritional Therapy for Nurses)  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
ความส าคัญของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ หลักการบริโภค

อาหารตามโภชนบัญญัติ คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร โภชนาการส าหรับบุคคลในภาวะปกติต้ังแต่แรกเกิดถึงวัย
สูงอายุ การประเมินภาวะโภชนาการแต่ละช่วงวัย แนวคิดและหลักการของโภชนาการบ าบัด โภชนบ าบัดส าหรับ
บุคคลในภาวะเจ็บป่วย 

Importance of food and nutrition on  health, factors affecting nutritional status, food 
consumption according to nutritional commandments, nutritional composition, nutrition for 
normal people from birth to old age, nutritional assessment of each age group, concepts and 
principles of nutritional therapy, nutritional therapy for ill persons 

๙๙๓-๒๑๓ สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล   ๒(๑-๒-๓) 
(Professing Nursing Dialogue) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
หลักเบื้องต้นของการส่ือสาร สุนทรียสนทนา และสุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล พัฒนาทักษะการส่ือสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
Basic principles of communication and dialogue, dialogues in the nursing profession, 

developing of dialogues in daily life 
๙๙๓-๒๑๔ หลักวิทยาการระบาด      ๒(๒-๐-๔) 

(Principles of Epidemiology) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด แนวคิดเกี่ยวกับโรค การแพร่กระจายของโรคในชุมชน 

เครื่องช้ีวัดสภาวะอนามัยของชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวนทางวิทยาการระบาด 
การป้องกันและควบคุมโรค การน าวิทยาการระบาดและชีวสถิติมาใช้ตามบทบาทของพยาบาล 



๒๖ 

 

Concepts and principles of disease and epidemiology, epidemic diseases, 
community health indicators, epidemiological studies, epidemiological surveillance and 
investigation, disease prevention and control, application of epidemiology and biostatistics in 
nursing practice  

๙๙๓-๒๒๑ กฎหมายและจริยศาสตร์กับการพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 
(Laws and Ethics in Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
หลักกฎหมายท่ัวไป พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล คุณค่า
และความเช่ือ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผู้ใช้บริการ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพการพยาบาลและความเช่ือทางวัฒนธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

General principles of law, public health acts and law, professional nursing and 
midwifery acts, ethical theories, ethical nursing principles, values and beliefs, code of ethics, 
patient’s rights, legal, ethical and cultural issues in professional nursing practice, ethical decision-
making 

๙๙๓-๒๒๒ การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ๓(๓-๐-๖) 
(Nursing for Health Promotion) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง

เสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง การปรับพฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมพลังอ านาจ การ
ประเมินภาวะสุขภาพ การสอนสุขศึกษาและการให้ค าปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ภายใต้
ความต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and theories of health promotion, public policies relevant to health 
promotion, health behaviors and determinant factors, behavioral modification, empowerment, 
health assessment, health education and health counseling for individuals, families, and 
communities in transcultural nursing, legal and ethical issues 

๙๙๓-๒๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑     ๓(๓-๐-๖) 
(Adults Nursing I)  
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่

ท่ีอยู่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังท่ีมีปัญหาไม่ซับซ้อน หรือมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ  เน้นการ
ดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 



๒๗ 

 

Concepts and principles of holistically transcultural nursing for acute and 
chronically ill adult clients with no  complicated problems or with complicated but non-critical 
problems, emphasis on caring and rehabilitation, and family and community participation, legal 
and ethical issues  

๙๙๓-๒๒๔ การพยาบาลต่างวัฒนธรรม       ๓(๓-๐-๖) 
(Transcultural Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์พื้นฐาน และทฤษฎีทางการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพในสังคมท่ีมีความต่างทาง

วัฒนธรรม หลักการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินความต้องการการพยาบาลต่างวัฒนธรรม การประเมินผล การ
ตัดสินใจเชิงวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and theories of transcultural nursing, health care in multi-cultural society, 
principles of transcultural nursing, transcultural nursing needs assessment, evaluation, culture-
based decision making, legal and ethical issues 

๙๙๓-๒๒๕ การพยาบาลผู้สูงอายุ       ๒(๒-๐-๔) 
(Elderly Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน:  
มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการสูงอายุ ทฤษฎีความ

สูงอายุ กระบวนการเปล่ียนแปลงของการสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ กระบวนการพยาบาลตามปัญหาสุขภาพ
ท่ีพบบ่อย การใช้ยาและการป้องกันภาวะเส่ียงในผู้สูงอายุ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts of holistically transcultural nursing of elderly clients, aging theories, aging 
process, health assessment, nursing process of common health problems, drug administration 
and risk prevention, legal and ethical issues 

 
๙๙๓-๒๒๖ การพยาบาลสาธารณภัย      ๓(๒-๒-๕) 

(Disaster Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๒๒๓ 
มโนทัศน์และชนิดของสาธารณภัย หลักการจัดระบบบริการ หลักการพยาบาลสาธารณภัยในระยะ

ฉุกเฉิน เร่งด่วน และระยะฟื้นฟู การพยาบาลผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บชนิดต่างๆ จากสาธารณภัย การกู้ชีพเบื้องต้น การ
เคล่ือนย้ายและส่งต่อ การช่วยเหลือทางจิตใจเบื้องต้น การฟื้นฟูด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย 
หลักการพยาบาลสาธารณภัยท่ีเกิดจากการก่อเหตุความไม่สงบและความขัดแย้ง การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสาธารณภัยในสถานการณ์จ าลอง ประเด็นทางวัฒนธรรม กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

Concepts and types of disasters, manage of health service, nursing care during 
emergency, urgency and rehabilitation, nursing care for the injured patients, basic cardiovascular 



๒๘ 

 

resuscitation, referring, psychological first aid, mental health and psychological rehabilitation, 
principles of nursing care for victims of insurgency, nursing practice and  simulation, cultural, legal 
and ethical issues 

๙๙๓-๒๙๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน       ๒(๐-๘-๐) 
(Basic Nursing Care Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๑๒๑, ๙๙๓-๑๒๒, ๙๙๓-๑๒๓ 
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาล

ตามกรอบแนวคิดแบบแผนสุขภาพและทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน  เพื่อสนองตอบความต้องการด้านกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณของผู้ใช้บริการเป็นรายบุคคล โดยค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of holistically transcultural nursing using the nursing process according to 
functional health pattern framework and basic technical nursing, basic nursing responding to 
physical, psychological, social and spiritual needs of individual clients with concerning of laws 
and professional code of ethics 

๙๙๓-๒๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ     ๒(๐-๘-๐) 
(Health Promotion Nursing Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๑๒๑, ๙๙๓-๑๒๒, ๙๙๓-๑๒๓ 
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้

กระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องใน
การสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคล ครอบครัวและชุมชน  

Practicum of holistically transcultural nursing using nursing process in health 
promotion, health assessing for individual,  families and communities, applying theories in health 
promotion enhancing self-care of individuals, families and communities  

๙๙๓-๓๒๑ การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด     ๓(๓-๐-๖) 
(Maternal and Newborn Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
มโนทัศน์การพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในมารดา ทารกแรกเกิด และ

ครอบครัว การอนามัยเจริญพันธุ์ การเปล่ียนแปลงและผลกระทบทางด้านสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณต่อบุคคล
และครอบครัว ในระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอดท่ีปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย หลักการพยาบาลมารดา 
และครอบครัวในระยะต้ังครรภ์ และหลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีปกติ เน้นบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts of holistically transculral nursing care of mothers, newborns, and families 
in multi-cultural society, reproductive health, physical, psychological, social and spiritual changes 
and its impacts on individuals and families with normal and minor health deviation during 



๒๙ 

 

pregnancy, labor and delivery, and postpartum period, nursing care of normal newborns, 
emphasis on health promotion, prevention, caring and rehabilitation, legal and ethical issues 

๙๙๓-๓๒๒ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช     ๓(๓-๐-๖) 
(Mental Health and Psychiatric Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๑๑๑ 
มโนทัศน์ ทฤษฎี หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทาง 
วัฒนธรรม การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ าบัด และการใช้ตนเองเพื่อการบ าบัด การพยาบาล

ผู้ใช้บริการท่ีมีภาวะเส่ียง มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาทางจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพจิต การบ าบัดเบื้องต้น การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การ
ฟื้นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts, theories and principles of holistically transcultural nursing for mental and 
psychiatric clients, therapeutic relationship, therapeutic used of self, nursing care of risky clients, 
mental health disturbance and psychiatric clients, nursing process in mental health and 
psychiatry, mental health prevention and promotion, basic therapy, continuing care, 
rehabilitation and referring, legal and ethical issues 

๙๙๓-๓๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก      ๓(๓-๐-๖) 
(Pediatric Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: -  
มโนทัศน์และหลักการพยาบาลผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมรายบุคคล

ต้ังแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น ท่ีเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และวิกฤต เน้นบทบาทการดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ การ
ป้องกันการกลับเป็นซ้ า การสร้างเสริมสุขภาพ  และการมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of holistically transcultural nursing for newborn through 
adolescent in acute, chronic and critical ill, emphasizing on health promotion, caring, 
rehabilitation, prevention of relapsing, health promotion and  family participation, legal and 
ethical issues 

๙๙๓-๓๒๔ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒     ๓(๓-๐-๖) 
(Adult Nursing II) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๒๒๓  
มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ท่ี

มีภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะสุดท้าย และใกล้ตาย การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ เน้นการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 



๓๐ 

 

Concepts and principles of holistically transcultural nursing for adults in critical, 
emergency, end of life and near death phase, applying medical technology and special 
treatment in nursing practice, family and community participation, legal and ethical issues 

๙๙๓-๓๒๕ การผดุงครรภ์ ๑        ๒(๒-๐-๔) 
(Midwifery I) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
มโนทัศน์การผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด  การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ การใช้

ยาทางสูติกรรมในระยะคลอด หลักการท าคลอดปกติ  การพยาบาลระยะคลอด แบบองค์รวมภายใต้ความต่างทาง
วัฒนธรรม เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts of midwifery, basic knowledge of childbirth, fetal health assessment, drugs 
administration during labor, birth assisting, holistic trans cultural nursing for normal labor, 
emphasis on health promotion, prevention, caring and rehabilitation, legal and ethical issues 

๙๙๓-๓๒๖ การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล     ๒(๑-๒-๓) 
(Basic Nursing Research) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดและหลักการวิจัยทางการพยาบาลเบื้องต้น  ประเภทของการศึกษาวิจัย กระบวนการวิจัยทางการ

พยาบาล วิเคราะห์งานวิจัยเบื้องต้นและอ่านรายงานการวิจัย  
Concepts and principles of basic nursing research, types and process of nursing 

research, basic analysis and interpretation of nursing research  
๙๙๓-๓๒๗  การบริหารการพยาบาล      ๓(๒-๒-๕) 

(Nursing Administration) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดเบื้องต้น หลักการบริหารการพยาบาล หลักการบริหารด้วยหัวใจมนุษย์ และทักษะการบริหารงาน

บุคคลและองค์กร การวางแผน การจัดองค์กร การท างานเป็นทีม การพัฒนาคุณภาพและการบริหารโครงการ 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ 

Basic concepts and principles of nursing administration, humanized administration, 
personnel and organizational management skills, planning, organizing, team working, 
improvement of quality and project management, health economic, seminar of nursing 
profession issues  
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๙๙๓-๓๙๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑     ๓(๐-๑๒-๐) 
(Adult Nursing Practicum I) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๒๒๓ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกับ

ผู้ใช้บริการในวัยผู้ใหญ่ ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง ท่ีมีปัญหาไม่ซับซ้อนและซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต 
เน้นบทบาทด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ การมีส่วนร่วมของครอบครัว ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
เทคนิคการพยาบาลท่ัวไปและเฉพาะอย่างท่ีจ าเป็น ฝึกทักษะการวางแผนการจ าหน่ายผู้ใช้บริการเพื่อการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of holistically transcultural nursing using nursing process for adult clients 
with acute and chronic and non-complicated illness, emphasizing on caring and rehabilitation, 
families participation, applying of medical technology, general and specific nursing techniques in 
nursing practice, discharge planning for continuing care with concerning of laws and professional 
code of nursing ethics 

๙๙๓-๓๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ     ๑(๐-๔-๐) 
(Elderly Nursing Practicum)  
รายวิชาบังคับก่อน : ๙๙๓-๒๒๕, ๙๙๓-๒๙๑  
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกับ

ผู้ใช้บริการในวัยสูงอายุ ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง เน้นบทบาทด้านการดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
สร้างเสริมสุขภาพ โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล บทบาทของครอบครัวและชุมชน กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

Practicum of holistically transcultural nursing, applying of nursing process for elderly 
clients with acute and chronic illness, emphasizing on health promotion, caring and rehabilitation 
with concerning of individual’s needs, families and communities participation, laws and 
professional code of nursing ethics 

๙๙๓-๓๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๒ ๒(๐-๘-๐) 
(Adult Nursing Practicum II) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๓๙๑, ๙๙๓-๓๒๔ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการพยาบาลกับ

ผู้ใช้บริการในวัยผู้ใหญ่ ท่ีมีปัญหาซับซ้อน ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต และผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้
ตาย ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมท้ังการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในภาวะเร่งด่วน 

Practicum of holistically transcultural nursing, applying nursing process for adults 
with complicated, emergency or critical ill and end stage of life and near death with concerning 
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of individuals and families and communities participation, laws and professional code of nursing 
ethics, practicum of medical technologies in urgent clients 

๙๙๓-๓๙๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด ๒(๐-๘-๐) 
(Maternal and Newborn Nursing Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๒๙๑, ๙๙๓-๓๒๑ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ใช้บริการในระยะต้ังครรภ์  

ระยะคลอด และหลังคลอดท่ีมีภาวะปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีปกติและเบี่ยงเบน
เล็กน้อย โดยเน้นการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟู
สภาพ โดยค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of holistically transcultural nursing for clients during pregnancy, labor 
and postpartum periods with normal or health deviation, nursing care for normal and health 
deviation newborns, applying nursing process in health promotion, prevention, caring and 
rehabilitation with concerning of laws and professional code of nursing ethics  

 
๙๙๓-๓๙๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก    ๓(๐-๑๒-๐) 

(Pediatric Nursing Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน : ๙๙๓-๒๙๑, ๙๙๓-๓๒๓ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ป่วยเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง

วัยรุ่น ท่ีอยู่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังและวิกฤต โดยใช้กระบวนการพยาบาล เน้นการดูแลรักษา การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การป้องกันการกลับเป็นซ้ าและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชน กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of holistically transcultural nursing for sick children through adolescents 
with acute, chronic and critical illness, applying nursing process, emphasizing of caring, 
rehabilitation, prevention of relapsing, and health promotion with concerning of family and  
community participation, laws and professional code of nursing ethics 

๙๙๓-๓๒๘ การผดุงครรภ ์๒       ๒(๒-๐-๔) 
(Midwifery II) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๓๒๕ 
มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม ในมารดาและทารกแรก

เกิด ท่ีมีภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนในระยะต้ังครรภ์ คลอด และหลังคลอด เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
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Concepts and principles of holistically transcultural nursing for maternal clients, 
newborns at risk and complicated during pregnancy, labor and postpartum periods, emphasizing 
on health promotion, prevention, caring and rehabilitation, related legal and ethical issues 

๙๙๓-๓๙๖ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    ๒(๐-๘-๐) 
(Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน: ๙๙๓-๒๙๑, ๙๙๓-๓๒๒ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม แก่ผู้ใช้บริการที่มีภาวะเส่ียงด้าน

สุขภาพจิต มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาล ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการบ าบดั การใช้
ตนเองเพือ่การบ าบดั และบ าบดัเบื้องตน้ แก่ผูรั้บบริการรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกัน 
การบ าบัดเบื้องต้น การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูสภาพจิต และการส่งต่อ โดยค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  

Practicum of holistically transcultural nursing practice for clients at risk of mental 
health problems, mental health and psychiatric clients, applying nursing process, therapeutic 
relationship skills, therapeutic use of self, basic nursing therapy for individuals, families and 
communities in mental health promotion, prevention, caring, continuing care, rehabilitation and 
referring with concerning of laws and professional code of nursing ethics  

๙๙๓-๔๒๑ การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น      ๓(๓-๐-๖) 
(Basic Medical Care) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
หลักการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นท่ีพบบ่อยในผู้ใช้บริการทุกวัย แนวทางการดูแล

ผู้ใช้บริการในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการท าหัตถการและการใช้ยาเบื้องต้นตาม
ขอบเขตของวิชาชีพและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หลักการส่งต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสม รวมถึงประเด็น
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

Principles of basic diagnosis and medical care in clients through all age groups, 
caring of clients in emergency, trauma, first aids, principles of basic medical procedure, basic drug 
administration under the Nursing Professional acts and related laws, principles of referring for 
further management, related legal and ethical issues 
  



๓๔ 

 

๙๙๓-๔๒๒ การพยาบาลอนามัยชุมชน      ๓(๓-๐-๖) 
(Community Health Nursing) 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิด หลักการสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุขของ

ประเทศ แนวคิดการพยาบาลอนามัยชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง กระบวนการและแนวทางการ
ด าเนินงานอนามัยชุมชน โดยประยุกต์แนวคิดการพยาบาลแบบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรม การมีส่วน
ร่วมของบุคคล ครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of public health, public health innovation, national public 
health policies and developmental plans, concepts of community health nursing, community 
strengthening, process and operation of public health in nursing, applying holistic transcultural nursing 
in community health nursing, emphasizing on individual, family and community participation, legal 
and ethical issues 

๙๙๓-๔๙๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ์      ๓(๐-๑๒-๐) 
(Midwifery Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน : ๙๙๓-๓๒๕, ๙๙๓-๓๒๘ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมผู้ใช้บริการในระยะต้ังครรภ์ คลอด 

และหลังคลอด ท่ีมีภาวะปกติ เบ่ียงเบนเล็กน้อย หรือมีภาวะผิดปกติ ภาวะแทรกซ้อน มีปัญหานรีเวช การช่วยคลอด 
และการช่วยแพทย์ในการท าสูติศาสตร์หัตถการ การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ  โดยค านึงถึงกฎหมาย
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of holistically transcultural nursing of maternal clients during pregnancy, 
labor and postpartum periods with normal, health-deviation, abnormal and complicated, 
gynecological problems, birth assisting, assisting obstetrician in  medical procedures for normal 
and health-deviated newborns, applying nursing process in health promotion, prevention, curing 
and rehabilitation with concerning of laws and professional code of nursing ethics 

๙๙๓-๔๙๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น ๓(๐-๑๒-๐) 
(Community Health Nursing and Basic Medical Care Practicum) 
รายวิชาบังคับก่อน : ๙๙๓-๔๒๑, ๙๙๓-๔๒๒ 
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของบุคคล 

ครอบครัว และชุมชนในการดูแลสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาล ในสถานบริการและในชุมชน ปฏิบัติการ
ดูแลรักษาเบ้ืองต้น ท่ีครอบคลุมการวินิจฉัย รักษาโรคเบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุและการส่งต่อ โดยค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 



๓๕ 

 

Practicum of holistically transcultural nursing for strengthening individual, family and 
community health, applying nursing process in health centers and communities, practicum of 
basic medical care including diagnosis, basic treatment in acute and trauma clients and referring, 
concerning of individual, family, and community participation, laws and professional code of nursing 
ethics  

๙๙๓-๔๙๓ ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด      ๓(๐-๑๒-๐) 
(Nursing Internship) 
รายวิชาบังคับก่อน : ๙๙๓-๓๙๓, ๙๙๓-๓๙๕  
ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในฐานะพยาบาลวิชาชีพ   ภายใต้

การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขา ในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร 
Practicum of holistically transcultural nursing as professional nurse under the 

supervision of special registered nurses in a selected area 
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 
    ๔๑๒-๒๒๓  การอ่านภาษาจีน ๑                                                           ๒(๒-๐-๔) 
                    (Chinese Reading I) 
  การสร้างนิสัยท่ีดีในการอ่าน เทคนิคการอ่านภาษาจีน การหาความหมาย ตัวอักษรจีน ค าและวลี
จากโครงสร้างและจากบริบท การวิเคราะห์ความหมาย ประโยค และการจับใจความส าคัญของเรื่อง 
  Practice of listening for comphrehension, telling stories from pictures, listening to 
and grasping the main idea of short broadcast passages, discussion of materials presented in class 
    ๔๑๗-๑๙๓ บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ                                                   ๒(๒-๐-๔) 
                  (English Edutainment) 
  การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมและส่ือบันเทิงหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้
ความรู้และมีทัศนะคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
  English skill learning through a variety of activities and other entertainment media 
methods to enhance students’ knowledge as well as attitude toward language learning 
     ๔๑๔-๒๒๑ การฟัง-พูดภาษาอาหรับ I                                                    ๒(๑-๒-๓) 
                   (Listening-speaking in Arabic I) 
  การฝึกสนทนาภาษาอาหรับโดยจ าลองสถานการณ์ท่ีหลากหลายเน้นทักษะการฟังและพูดโต้ตอบ
โดยใช้ศัพท์ในระดับพื้นฐานเพื่อให้สามารถส่ือสารได้ถูกต้องเหมาะสม 
  Arabic converstion in various simulated situations, emphasis on listening and 
speaking skills by using basic vocabulary for accurate and effective communication 
      ๔๑๔-๒๒๖ สนทนาภาษาอาหรับธุรกิจ                                                  ๒(๑-๒-๓) 
                     (Business Arabic Conversation I) 



๓๖ 

 

  การสนทนาทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ เช่น การแนะน าตัว การรับโทรศัพท์ บทสนทนาทางสังคม การ
อธิบายลัษณะผลิตภัณฑ์ และบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  Arabic for business dealing on different matters such as soft introduction, 
informations service, social interaction descriptions of consumer goods, and business trip for 
accurate and proper communication 
      ๔๑๔-๓๒๔ การฟัง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอ่าวเปอร์เซีย                                  ๒(๑-๒-๓) 
                     (Listening-speaking in Arabic Persiant Gulf dialect) 
 การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถิ่นเปอร์เซียท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นทักษะการฟังและการ
พูดโต้ตอบเพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Conversation in Arabic dialect of Persian Gulg for daily use, emphasis on 
listening and speaking skills for accuarate and affectine communication 
       ๔๑๔-๔๒๕  การฟัง-พูดภาษาอาหรับถ่ินอียิปต์               ๒(๑-๒-๓) 
   (Listening-Speaking in Arabic Egyptian Dialect) 
    การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถิ่นอียิปต์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้นทักษะการฟังและการ
พูดโต้ตอบเพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  Conversation in Arabic dialect of Egypt for daily use, emphasis on listening and 
speaking skills for accuarate and affectine communication 

๔๑๗-๒๐๑ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑  ๒(๒-๐-๔) 
(Scientific English  ) 
รายวิชาบังคับก่อน ๔๑๗-๑๐๒ หรือเทียบเท่า หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักศึกษาวิทยาศาสตร์เป็นทักษะการอ่าน การเขียนและการฟังในอัตราส่วน ๓:๒:๑ และทบทวนไวยากรณ์เฉพาะ
ส่วนท่ีจ าเป็นในอ่านและการเขียน 

Prerequisite: 417-102 English II or equivalent or by premission of the Department 
English for science students, emphasis on reading, writing and listening skills in 3:2:1 ratio, 
review of grammar essential for reading and writing 

๔๑๗-๒๐๒ ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ ๒  ๒(๒-๐-๔) 
(Scientific English II) 
รายวิชาบังคับก่อน ๔๑๗-๒๐๑ หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ เน้นทักษะการอ่าน การเขียนรายงานและบทคัดย่อ 

การพูด (แบบสัมมนากลุ่มย่อย) และการฟังในอัตราส่วน ๒:๒:๑:๑ 
Prerequisite: 417-201 Scientific English I or by permission of the Department 

English for science students, emphasis on reading, report and abstract writing, speaking (small 
group discussion) and listening skills with 2:2:1:1 ratio  




