
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 2554 

    
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ    พยาบาลศาสตร์ 

หมวดท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.   ช่ือหลักสูตร 
  พยาบาลศาสตร์  
  Nursing Science  
2.   ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
  พยาบาลศาสตรบัณฑิต     
  พย.บ. 
  Bachelor of Nursing Science   
  B.N.S.  
3.   วิชาเอก 
  ไม่มี 
4.   จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  148 หน่วยกิต 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1    รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
     5.2    ภาษาท่ีใช้ ใช้ภาษาไทย 

5.3    การรับเข้าศึกษา   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
5.4    ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะท่ีสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5    การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 เปิดสอนภาค
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 
 ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 
 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2553วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2553 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 11/2553 
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 
 คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ มหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 3/2553 วันท่ี 
18 ธันวาคม 2553 
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี1/2554   วันท่ี 8 
มกราคม 2554   
 
 



7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
            ปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 
 8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ท้ังปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

8.2 พยาบาลประจําโรงเรียน โรงงาน /สถานประกอบการอ่ืนๆ   
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ    

         หลักสูตร 
 9.   โครงสร้างหลักสูตร 
    โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับท่ีกําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
 
             ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวน 36 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาภาษา  บังคับ 15 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ 12 หน่วยกิต 
  -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ 6 หน่วยกิต 
 ข้อกําหนดเฉพาะ   เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวน  106 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
กลุ่มวิชาชีพ 
   -ทฤษฎี/ทดลอง 
   -ปฏิบัติ 

28 หน่วยกิต 
 78 

51 
27 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

 3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร              
      ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา   15 หน่วยกิต 
 1500105 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
 1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  English for Communication  
 1500107   ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการอ่าน  3(3-0-6)  
  English for Reading Skills  
 4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1 3(2-2-5) 
  English for Nurses 1  
 4174113 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2 3(2-2-5) 
  English for Nurses 2 

 
 



 (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 
   (2.1)  รายวิชาบังคับ     6   หน่วยกิต 
 2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต 3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
 2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 3(3-0-6)  
  Thai and World Life Style  
   (2.2) รายวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
 2000104 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต 3(3-0-6)  
  Aesthetics for Life  
 2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน 3(3-0-6)  
  Psychology and Self-Development  
 2500106 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
  Man and Environment  
 2500108   กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life  
    
 (3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 (3.1)  รายวิชาบังคับ     6   หน่วยกิต 
 4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   3(2-2-5)  
  Information and Information Technology for Learning 
 4000110 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5)  
  Thinking and Decision Making  
 (3.2)  รายวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อย

กว่า       
3 หน่วยกิต 

 4000111 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  
  Science for Quality of Life  
 4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ   3(2-2-5)  
  Sport Science and Recreation  
 4000113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
 4000114 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5)  
  Technology in Daily Life  
 4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)  
  Information Technology  
 
หมายเหตุ   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
 
 



 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  จํานวนไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 

2. กลุ่มวิชาชีพ 
28 
78 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  1. กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวน  28 หน่วยกิต 
 4171101 ชีวเคมี 3(2-2-5) 
  Biochemistry  
 4171102 ระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
  Health System  
 4171103 ชีวสถิติ 2(2-0-4) 
  Biostatistics  
 4171104 โภชนาการและสุขภาพ 2(2-0-4) 
  Nutrition and Health  
 4171105 กายวิภาคศาสตร์  3(2-2-5) 
  Anatomy  
 4172106 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
  Developmental Psychology  
 4172107 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล 3(3-0-6) 
  Pharmacology for Nurses  
 4172108 สรีรวิทยา 3(3-0-6) 
  Physiology  
 4172109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5) 
  Microbiology and Parasitology  
 4172110 วิทยาการระบาด  2(2-0-4) 
  Epidemiology  
 4172111 พยาธิสรีรวิทยา  3(3-0-6) 
  Pathophysiology  
 2. กลุ่มวิชาชีพ  จํานวนไม่น้อยกว่า                                        78               หน่วยกิต 
   2.1   รายวิชาภาคทฤษฎี  จํานวน                                     51                     หน่วยกิต 
 4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 
  Theories and Concepts in Nursing Profession  
 4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
  Laws and Ethics in Nursing Profession  
 4172203 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
  Fundamental Nursing         
 4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ  2(1-2-3) 
  Health Assessment  
 4173301 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   3(3-0-6) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing  



 4172401 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 
  Health Promotion  
 4173402 การพยาบาลชุมชน 3(3-0-6) 
  Community Nursing  
 4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 
  Primary Medical Care  
 4172501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1  
 4173502 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4) 
  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2  
 4173503 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3 2(2-0-4) 
  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3  
 4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 
  Children and Adolescent Nursing  
 4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
  Adult Nursing 1  
 4173702 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2  4(4-0-8) 
  Adult Nursing 2  
 4173703 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
  Geriatric Nursing  
 4174704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย 3(3-0-6) 
  Emergency and Disaster Nursing  
 4174801 ภาวะผู้นําและการบริหารการจัดการทางคลินิก 2(2-0-4) 
  Leadership and Clinical Nursing Administration 

and Management 
 

 4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล 2(1-2-3) 
  Nursing Information   
 4173901 วิจัยทางการพยาบาล  3(2-2-5) 
  Nursing Research   
 4174902 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
  Issues and Trends in Nursing Profession  
 2.2   รายวิชาปฏิบัติ  จํานวน                                                                  

27 
หน่วยกิต 

 4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2(0-8-0) 
  Fundamental Nursing Practicum  
 4173381 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2(0-8-0) 
  Mental Health and Psychiatric Nursing 

Practicum 
 



 4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(0-12-0) 
  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum l 
 4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 2(0-8-0) 
  Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2 
 4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(0-12-0) 
  Children and Adolescent Nursing Practicum  
 4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-12-0) 
  Adult and Geriatric Nursing Practicum 1  
 4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-12-0) 
  Adult and Geriatric Nursing Practicum 2  
 4174783 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย  2(0-8-0) 
  Emergency and Disaster Nursing Practicum  
 4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-12-0) 
  Community Nursing Practicum  
 4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-8-0) 
  Primary Medical Care Practicum  
 4174881 ปฏิบัติการบรหิารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก 2(0-8-0) 
  Clinical Nursing Administration and Management 

Practicum 
 

 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ   ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ี
เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
10.  คําอธิบายรายวิชา  

  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  1)  กลุ่มวิชาภาษา  

1500105 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                  3(3-0-6)  
 Thai  for  Communication  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ  
ฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  อ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ   ฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ และนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 
1500106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6)  
 English  for  Communication  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  ในชีวิตประจําวัน 



การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน  การขอบคุณ การขอโทษ  และการแสดงความ 
เห็นใจ  การขอร้อง  และการเสนอความช่วยเหลือ  การเชื้อเชิญและการให้คําแนะนํา การบรรยาย
ลักษณะบุคคลและสิ่งของ  การถามและการให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ี  การซ้ือขายสินค้าและ 
การบริการ  การแสดงความคิดเห็น  และการติดต่อทางโทรศัพท์ 
 
1500107 ภาษาอังกฤษเพ่ีอทักษะการอ่าน 3(3-0-6)  
 English  for  Reading  Skills  
 การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน  การอ่านเพ่ือหาข้อมูลท่ี 
ต้องการ  การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งท่ัวไป เทคนิคการอ่านเพ่ือจับใจความ
สําคัญ  การอ่านเพ่ือเขียนสรุปความ  ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 
 
4172112 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1 3(2-2-5)  
 English for Nurses 1  
 ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์และพยาบาล หลักการอ่านตํารา วารสาร และสารสนเทศ 
ทางการแพทย์และการพยาบาล ฝึกการอ่านจับใจความ หลักการเขียนสรุปใจความจากการอ่าน     
ฝึกการเขียนแผนการพยาบาล และรายงานผู้ป่วยประจําวัน 
 
4174113 ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2 3(2-2-5)  
 English for Nurses 2  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนกรณีศึกษาทางการพยาบาล การฟัง 
การพูด โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้แก่ การสอบถามข้อมูล ความต้องการ 
การนําเสนอข้อมูล รายงานทางการแพทย์และพยาบาลท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม กรณีศึกษาทางการพยาบาลเบื้องต้น 
 

  2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2000103 จริยธรรมและทักษะชีวิต   3(3-0-

6)  
 Ethics  and  Life  Skills  
 ความหมาย   ประเภท   คุณค่า และเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน 
ตามหลักปรัชญา และศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทาง 
ประชาธิปไตย  การสร้างวินัยและความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  การสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
จิตมรรควิธีเพ่ือชีวิตท่ีเป็นสุข   
 
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน  3(3-0-6)  

 Psychology  and  Self-Development  
 พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน   



ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  มนุษยสัมพันธ์  มารยาทและการสมาคม  การสร้างเสริมกลุ่มและทีมงาน  
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
   
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก 3(3-0-6)  
 Thai  and  World  Life  Style  
 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาสังคมไทย  โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยท่ีส่งเสริมการปรับตัว
และการดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน เพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก  รวมท้ังการปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

 

2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)  
 Laws  in  Daily  Life  
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับหลักกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับชีวิตและปรากฏการณ์ทาง  
สังคม หลักสิทธิ เสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ   หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา  
หลักกฎหมายซ้ือขาย  เช่าทรัพย์  เช่าซ้ือ กู้ยืมเงิน  คํ้าประกัน  หุ้นส่วนและบริษัท  หลักท่ัวไป 

    
  3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  

4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5)  
 Information  and  Information  Technology  for  Learning  
 ความหมายความสําคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการ   
กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี   การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์   การรวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
สารสนเทศเพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียน 
รายงานทางวิชาการ  การอ้างอิงและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ   
 
4000110          การคิดและการตัดสินใจ              
3(2-2-5)  
 Thinking and Decision Making  
 การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิด 
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบในการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 
4000112 วิทยาศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 3(2-2-5)  
 Sport  Science  and  Recreation  
 หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายและการ 



ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  หลักการและประเภทของ 
กิจกรรมนันทนาการ  การร่วมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเล่นกีฬา 

 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  
  1)  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  
  2)  กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย 2.1)  รายวิชาภาคทฤษฎี และ 2.2)  รายวิชา

ภาคปฏิบัติ 
  1) กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  

4171101 ชีวเคมี 3(2-2-5)  
 Biochemistry   
 แนวคิด และหลักการทางชีวเคมี โครงสร้างและคุณสมบัติของชีวโมเลกุลหน้าท่ีของ 

ชีวโมเลกุล การทํางานของเอนไซม์ การเมตาโบลิซึมของสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตาโบลิ
ซึมในภาวะปกติและในภาวะเจ็บป่วย  การควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ ภายในเซลล์ ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 
 
4171102 ระบบสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Health system  
 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพ 
คนไทยและปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ   ถ้วน
หน้า วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ องค์กรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริการสุขภาพ 
ระบบบริการพยาบาล และการประกันคุณภาพบริการสุขภาพ 
 
   
4171103  

ชีวสถิติ 2(2-0-4) 

 Biostatistics  
 แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการทางชีวสถิติ ข้อมูลสถิติ  มาตรการวัด การวัดแนวโน้มสู่ 

ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การอนุมานเชิงสถิติ  สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  และการประยุกต์เพ่ือการประเมินภาวะสุขภาพ 
 
4171104   โภชนาการและสุขภาพ    2(2-0-4)  

 Nutrition and Health  
 ความสําคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ ชนิดและคุณค่าสารอาหารท่ีจําเป็นต่อ 

ร่างกายของบุคคลแต่ละวัย การคํานวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหารต่างๆ การจัดอาหารท่ี
เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะปกติและเจ็บป่วย รวมท้ังการให้โภชนศึกษา 

 
 
 



4171105 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Anatomy  
 ความรู้พ้ืนฐานและคําศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์คุณสมบัติของเซลล์ เนื้อเยื่อ และผิวหนัง 

 ชนิดต่าง ๆ  ระบบโครงสร้าง กระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน
โลหิต  ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 

   
4172106 จิตวิทยาพัฒนาการ  2(2-0-4) 

 Developmental Psychology  
 แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ตามข้ันตอนของวงจรชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 

วัยชรา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการ กลไกการปรับตัว พฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหา  การป้องกัน และการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย 

   
4172107 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล  3(3-0-6)  

 Pharmacology for Nurses  
 แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา การใช้ยา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและ 

พิษของยาการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้ยาแก่ผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตขอบเขตท่ีกระทรวง
สาธารณสุข  กําหนด ยากลุ่มต่างๆ บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจําบ้าน ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับการใช้สมุนไพร วิตามินและอาหารเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข  

   
4172108 สรีรวิทยา 3(3-0-6) 

 Physiology 
 กลไกและกระบวนการควบคุมการทํางานของเซลล์ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท   

 อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
สมดุลกรดด่าง การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 

   
4172109 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-2-5) 

 Microbiology and Parasitology  
 ความรู้พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์เก่ียวกับแบคทีเรีย ไวรัส 

เชื้อรา ปรสิต หนอนพยาธิ โปรโตซัว การใช้ห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การ
ควบคุมและทําลายเชื้อ การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อท่ีเกิดข้ึน  
 
4172110 วิทยาการระบาด 2(2-0-4) 

 Epidemiology  
 แนวคิดพ้ืนฐานและหลักวิทยาการระบาด ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยสามทางวิทยาการ 

ระบาด  สถิติชีพ รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด นิเวศวิทยาของมนุษย์ ธรรมชาติของการ เกิด
โรค หลักการป้องกันโรค วิทยาการระบาดเก่ียวกับโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้า         
การสอบสวนและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค   

   



4172111 พยาธิสรีรวิทยา      3(3-0-6) 
 Pathophysiology  
 กลไกการปรับตัว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์เม่ือเกิด 

พยาธิสภาพ ตลอดจนการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายในสภาวะท่ีมี
พยาธิสภาพ รวมท้ังการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือช่วยในการวินิจฉัย 

   
2) กลุ่มวิชาชีพ 

        2.1)  กลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี 
4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 

 Theories and Concepts in Nursing Profession  
 ประวัติการพยาบาล การพยาบาลในประเทศไทย องค์กรพยาบาล การพัฒนาศาสตร์ 

การพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล มโนทัศน์และทฤษฎีท่ีอธิบายธรรมชาติของมนุษย์ สุขภาพ 
สิ่งแวดล้อมและการพยาบาล  กระบวนการพยาบาล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดหลักทางการ
พยาบาลท่ีเลือกสรรในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม 

   
4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  
 จริยศาสตร์และจริยธรรมกับการพยาบาล  จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล    

  การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย   กฎหมายท่ัวไป     
กฎหมาย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล      หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายกรณีกระทําผิดเก่ียวกับการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
 
4172203 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental Nursing  
 หลักและวิธีปฏิบัติการพยาบาล  เทคนิคปราศจากเชื้อและกีดก้ันการติดเชื้อ การดูแล 

สุขอนามัย การจัดหน่วยผู้ป่วย การดูแลความต้องการพ้ืนฐานของบุคคล  การให้ยา หัตถการและ
เทคนิคทางการพยาบาล  การฝึกทักษะในการปฎิบัติหัตถการต่างๆในห้องปฏิบัติการพยาบาล และ
การตกแต่งศพ  
 
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-2-3) 

 Health Assessment   
 หลักการ วิธีการและฝึกปฏิบัติการซักประวัติและการตรวจร่างกาย ชนิดและวิธีการ 

เตรียมตรวจทางห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน และการเตรียมตรวจพิเศษ การแปลผลข้อมูลท่ีได้ 
 
4173301 การพยาบาลจิตสุขภาพและเวชจิต 3(3-0-6) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing  
 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิวัฒนาการของศาสตร์ 



ทางสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลทางจิตเวช ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตและการเจ็บป่วย
ทางจิตเวช โรคทางจิตเวชท่ีพบบ่อย จิตเวชฉุกเฉิน  หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือท่ี
ใช้ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การดูแลต่อเนื่องเพ่ือการส่งเสริม ป้องกันและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางจิตแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน  กฎหมายและจริยธรรมทางจิตเวช 
 
4172401 การสร้างเสริมสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Health Promotion  
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการและวิธีการส่งเสริม 

พฤติกรรม 6 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ อโรคยา อากาศ ออกกําลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้าง
เสริมพลังอํานาจแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพ่ือการมีสุขภาพดี 
 
4173402 การพยาบาลชุมชน 3(3-0-6) 

 Community Nursing  
 แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ   

กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลชุมชนท่ีเน้นการดูแลแบบเอ้ืออาทรและการ มี
ส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว ชุมชนและภาคีสุขภาพท้ังภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและภาวะ
ท่ีมีปัญหาสุขภาพท้ังเฉียบพลันและเรื้อรัง 
 
4174403 การรักษาโรคเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  
 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาโรคเบื้องต้น วิธีการประเมินสุขภาพของบุคคลโดย 

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล เพ่ือการวินิจฉัย    
แยกโรคในกลุ่มอาการท่ีพบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้น การทําหัตกรรมท่ีกําหนด การส่งต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ  และประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4172501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1  
 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลกัฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับ วิวัฒนาการการผดุงครรภ ์  

สถิติชีพท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก   การให้คําปรึกษาก่อนสมรส การวางแผน
ครอบครัว   การตั้งครรภ์   การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การ
ประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์  การ
พยาบาลภาวะไม่สุขสบายและการดูแลด้านจิตสังคมขณะตั้งครรภ์  การกระตุ้นพัฒนาการทารก    ใน
ครรภ์  การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   ประเด็นจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง การพยาบาลแบบองค์
รวม บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 
4173502 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2  
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทของผดุงครรภ์  การพยาบาลผู้คลอด 

ในระยะท่ี 1,  2,  3 ของการคลอด  กรณีท่ีคลอดปกติ  การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิด การประเมินสภาพทารกในครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยง และการใช้ยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด การพยาบาลมารดาและทารกในระยะหลังคลอดปกติ ประเด็นจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง การ
พยาบาลแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว 
 
4173503 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3  
 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ 

และการพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอดและหลังคลอด  ท่ีมีภาวะเสี่ยง  มีโรคร่วมกับการ
ตั้งครรภ์  เลือดออกในระยะตั้งครรภ์  และโรคติดเชื้อร่วมกับการตั้งครรภ์  การพยาบาลทารก       
แรกเกิดหลังคลอดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน   ผู้มีบุตรยาก  ประเด็นจริยธรรมท่ีเก่ียวข้อง การพยาบาลแบบ
องค์รวมบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 
 Children and Adolescent Nursing  
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลทารก เด็กและวัยรุ่นท่ีปกติ และท่ีป่วยในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน 
ฉุกเฉินและเรื้อรัง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน 
ระบบประสาท การเคลื่อนไหว การเล่น โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวมและสิทธิเด็กโดยเน้นให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางการดูแลตนเอง 
 
4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 

 Adult Nursing 1  
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพใน 

ระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรังท่ีไม่ซับซ้อน ท้ังท่ีได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ครอบคลุม 
ความผิดปกติเก่ียวกับ การได้ยิน การมองเห็น และการทรงตัว สมดุลของสารน้ําเกลือแร่และกรดด่าง 
ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของเลือดและน้ําเหลือง  
ความผิดปกติเก่ียวกับระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ และมะเร็ง ประเด็นจริยธรรม และการ
พยาบาลแบบองค์รวม ตามข้ันตอนของกระบวนการพยาบาลบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
4173702 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 4(4-0-8) 

 Adult Nursing 2  
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ี 

เฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรังท่ีซับซ้อน ท้ังท่ีได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ครอบคลุม ความผิดปกติ
ของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และนรี
เวชวิทยา ประเด็นจริยธรรม และการพยาบาลแบบองค์รวม ตามข้ันตอนของกระบวนการพยาบาลบนบน
พ้ืนฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนหลักการพยาบาลผู้ป่วยใกล้ตาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4173703   การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
 Geriatric Nursing  
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับวัยสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ แนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ประเด็นสําคัญ
ด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ สุขภาพกับผู้สูงอายุ นโยบายสุขภาพและแผน
ระดับชาติและกฎหมายด้านผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ  มโน
ทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การปกป้องสุขภาพและการชะลอความเสื่อม 
ของผู้สูงอายุ กลุ่มอาการผู้สูงอายุ โรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรัง การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิต ประเด็นจริยธรรมและ
ความรุนแรงในผู้สูงอายุ 
 
  4174704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย 3(3-0-6) 

 Emergency and Disaster Nursing  
 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย หลักการและวิธีการ 

ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การพยาบาลเพ่ือแก้ไขภาวะฉุกเฉินในระบบต่าง ๆ  การช่วยฟ้ืนคืนชีพ การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ช่องทางเร่งด่วนสําหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด  การ
บรรเทาสาธารณภัยและการฟ้ืนฟู ปัญหาสุขภาพจากการชุมนุมของคนจํานวนมาก ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายและจริยธรรมด้านการบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติภัย   
 
4174801 ภาวะผู้นําและการบริหารการจัดการทางคลินิก 2(2-0-4)  

 Leadership and Clinical Nursing Administration and Management 
 แนวคิด หลักการและทฤษฎีการนําและการบริหารท่ัวไป   การบริหารจัดการองค์กร    

การบริหารบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล  การเป็นผู้นําทางการพยาบาลและการบริหาร
คุณภาพทางการพยาบาลในสถานบริการทุกระดับ โดยคํานึงถึงหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมบน
พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย 

   
4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล 2(1-2-3) 

 Nursing Information  
 วิวัฒนาการ ความสําคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลสําคัญทางสุขภาพและ 

การพยาบาล ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและสื่อประสม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
พยาบาล การบริหารการศึกษา การวิจัย  และการขยายความรู้ทางการพยาบาล  

  
 
 
 
 
 
 

 



4173901 วิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5) 
 Nursing Research   
 แนวคิดทางการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 

กรอบแนวคิดและการทบทวนเอกสาร ระเบียบวิธีการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น การแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การรายงานผลและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การ
เลือกผลงานวิจัยทางการพยาบาล ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
 
4174902 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 

 Issues and Trends in Nursing Profession  
 พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลท้ังในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล 

องค์กรวิชาชีพพยาบาล ประเด็นกฎหมาย และจริยธรรมทางการพยาบาลท่ีมีผลต่อวิชาชพีพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ท้ังด้านการศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย  การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ระบบสุขภาพ และวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ 

 
 2) กลุ่มวิชาชีพ 
    2.2)  กลุ่มวิชาชีพภาคปฏิบัติ 

4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2(0-8-0) 
 Fundamental Nursing Practicum  
 การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลพ้ืนฐานในสถานการณ์จริง ครอบคลุมเทคนิคปราศจาก 

เชื้อและการกีดก้ันการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย การจัดหน่วยผู้ป่วย การตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
บุคคลในภาวะเจ็บป่วย การให้ยา  หัตถการทางการพยาบาล  การใช้กระบวนการพยาบาล  การบันทึกทางการ
พยาบาล  ฝึกการสร้างปฏิสัมพันธ์ กับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพ ตลอดจนการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ 
โดยคํานึงถึงหลักการดูแลแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4173381 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  2(0-8-0) 
 Mental Health and Psychiatric   Nursing Practicum  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในโรงพยาบาลและชุมชน โดยบูรณาการความรู้ 

ด้านจิตวิทยา ตามข้ันตอนของกระบวนการพยาบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบ สนองความต้องการของผู้ป่วย
จิตเวชอย่างเป็นองค์รวม  ฝึกการใช้ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพ การติดต่อสื่อสารและความเข้าใจตนเอง การ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาทางจิต การบําบัดทางจิตเวชเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยคํานึงถึง
กฎหมายจิตเวชจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3(0-12-0) 

 Community  Nursing Practicum  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการการพยาบาลชุมชน 

วิทยาการระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน สถานประกอบการและ
โรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชน และสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบ้ืองต้น 2(0-8-0) 

 Primary Medical Care Practicum 
 ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจ 

ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค ในกลุ่มอาการท่ีพบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้น
ทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การส่งต่อผู้รับบริการตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการ 
 
4173581 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(0-12-0) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 
Practicum 1 

 

 ฝึกปฏิบัติการให้คําปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การพยาบาลและ 
สร้างเสริมสุขภาพสตรีระยะตั้งครรภ์ในภาวะปกติ การให้การพยาบาลในระยะคลอด การพยาบาล
มารดาและทารกในระยะหลังคลอดกรณีคลอดปกติโดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บนพ้ืนฐาน
ของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์  2 2(0-8-0) 
 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 

Practicum 2 
 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์  ระยะคลอดและระยะหลังคลอดท่ีมีภาวะ 
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาท่ีได้รับการทําสูติศาสตร์หัตถการ รวมท้ัง
การพยาบาลทารกในภาวะปกติและช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะแทรกซ้อน โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการพยาบาล บนพ้ืนฐานของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
  

 
 

4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(0-12-0) 
 Children and Adolescent Nursing Practicum  
  ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสําหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นท่ีมีปัญหาสุขภาพ 

แบบเฉียบพลัน  วิกฤต และเรื้อรัง ในระบบต่าง ๆ  การส่งเสริมพัฒนาการทารก  เด็ก  และวัยรุ่นท่ีมี
สุขภาพปกติ และมีปัญหาสุขภาพได้เหมาะสมกับวัยและโรค   โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์
รวม การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย และการดูแลเด็กซ่ึงมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ 
   
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3(0-12-0) 

 Adult and Geriatric Nursing Practicum 1  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังท่ี 

ไม่ซับซ้อนโดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งเน้นการ
ให้การพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา  การบรรเทาความทุกข์ทรมาน การสร้างเสริมและการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ การให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว 
   
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2  3(0-12-0) 

 Adult and Geriatric Nursing Practicum 2  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยซ่ึงมีปัญหาซับซ้อน วิกฤต 

และผู้ป่วยนรีเวช โดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล  
มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา การบรรเทาความทุกข์ทรมาน  การสร้างเสริม
สุขภาพ และฟ้ืนฟูสุขภาพ การให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว 
 
4174783 ปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย 2(0-8-0) 

 Emergency and Disaster Nursing Practicum  
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยในโรงพยาบาล การพยาบาลเพ่ือแก้ไข 



ภาวะฉุกเฉินในระบบต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมด้านการบริการพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินและอุบัติภัย ศึกษาดูงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการวางแผนรับอุบัติภัย  

                    
 

4174881 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิค 2(0-8-0) 
 Clinical Nursing Administration and Management 

Practicum 
 

 ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยและ/ หรือหน่วยบริการสุขภาพ ครอบคลุม 
บทบาทการเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล การเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ การเป็นสมาชิกในทีมและการ
สังเกต ติดตามเพ่ือศึกษาบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  การวิเคราะห์ประเด็น
จริยธรรมในการบริหารจัดการหอผู้ป่วย 

   
 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี           จํานวน                           6                      หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซํ้ากับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
หลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้ 
   
  
 

*หมายเหตุ  ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ ใส่เฉพาะกรณีท่ีมีรายวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต 
 
 


