หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พยาบาลศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์
Nursing Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5.2 ภาษาที่ใช้ ใช้ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะที่สถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 จากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 เปิดสอนภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2553วันที่ 24
พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2553
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ มหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่
18 ธันวาคม 2553
คณะกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย อนุมัติ /เห็ นชอบหลั กสู ตรในการประชุ มครั้ งที่ 1/2554 วั นที่ 8
มกราคม 2554

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 2556 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
8.2 พยาบาลประจําโรงเรียน โรงงาน /สถานประกอบการอื่นๆ
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หลักสูตร
9. โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน
- กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บังคับ
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า

36
15
12
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาชีพ
-ทฤษฎี/ทดลอง
-ปฏิบัติ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า

106
28
78
51
27
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษา
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills
4172112
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1
English for Nurses 1
4174113
ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2
English for Nurses 2

36
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2.1) รายวิชาบังคับ
2000103
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
Thai and World Life Style
(2.2) รายวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อยกว่า
2000104
สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต
Aesthetics for Life
2000105
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
2500106
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
2500108
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

12
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ให้เรียนจํานวนไม่น้อยกว่า
(3.1) รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110
การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
(3.2) รายวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้อีกไม่น้อย
3 หน่วยกิต
กว่า
4000111
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
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 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า
106
1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
28
2. กลุ่มวิชาชีพ
78
1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จํานวน
28
4171101
ชีวเคมี
Biochemistry
4171102
ระบบสุขภาพ
Health System
4171103
ชีวสถิติ
Biostatistics
4171104
โภชนาการและสุขภาพ
Nutrition and Health
4171105
กายวิภาคศาสตร์
Anatomy
4172106
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
4172107
เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
Pharmacology for Nurses
4172108
สรีรวิทยา
Physiology
4172109
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
4172110
วิทยาการระบาด
Epidemiology
4172111
พยาธิสรีรวิทยา
Pathophysiology
2. กลุ่มวิชาชีพ จํานวนไม่น้อยกว่า
78
2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี จํานวน
51
4171201
ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing Profession
4172202
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
Laws and Ethics in Nursing Profession
4172203
การพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing
4172204
การประเมินภาวะสุขภาพ
Health Assessment
4173301
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Mental Health and Psychiatric Nursing

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

4172401

การสร้างเสริมสุขภาพ
Health Promotion
4173402
การพยาบาลชุมชน
Community Nursing
4174403
การรักษาโรคเบื้องต้น
Primary Medical Care
4172501
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
4173502
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
4173503
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
4172601
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Children and Adolescent Nursing
4172701
การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing 1
4173702
การพยาบาลผูใ้ หญ่ 2
Adult Nursing 2
4173703
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Geriatric Nursing
4174704
การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
Emergency and Disaster Nursing
4174801
ภาวะผู้นําและการบริหารการจัดการทางคลินิก
Leadership and Clinical Nursing Administration
and Management
4174802
สารสนเทศทางการพยาบาล
Nursing Information
4173901
วิจัยทางการพยาบาล
Nursing Research
4174902
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
Issues and Trends in Nursing Profession
2.2 รายวิชาปฏิบัติ จํานวน
27
4172281
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Fundamental Nursing Practicum
4173381
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Mental Health and Psychiatric Nursing
Practicum

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
หน่วยกิต
2(0-8-0)
2(0-8-0)

4173581
4173582
4173681
4173781
4173782
4174783
4174481
4174482
4174881

ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3(0-12-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum l
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
2(0-8-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-12-0)
Children and Adolescent Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
2(0-8-0)
Emergency and Disaster Nursing Practicum
ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
3(0-12-0)
Community Nursing Practicum
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2(0-8-0)
Primary Medical Care Practicum
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก
2(0-8-0)
Clinical Nursing Administration and Management
Practicum

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
10. คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ
ฟังเพื่อจับใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึกพูดในสถานการณ์
ต่าง ๆ และนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน

การทักทาย การกล่าวลา การแนะนําตนเองและผู้อื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความ
เห็นใจ การขอร้อง และการเสนอความช่วยเหลือ การเชื้อเชิญและการให้คําแนะนํา การบรรยาย
ลั ก ษณะบุ ค คลและสิ่ ง ของ การถามและการให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ การซื้ อ ขายสิ น ค้ า และ
การบริการ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทางโทรศัพท์
1500107

ภาษาอังกฤษเพี่อทักษะการอ่าน
3(3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่
ต้องการ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทั่วไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความ
สํ า คั ญ การอ่ า นเพื่ อ เขี ย นสรุ ป ความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ การเขี ย นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
4172112

ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 1
3(2-2-5)
English for Nurses 1
ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์และพยาบาล หลักการอ่านตํารา วารสาร และสารสนเทศ
ทางการแพทย์แ ละการพยาบาล ฝึกการอ่า นจับ ใจความ หลั กการเขีย นสรุ ปใจความจากการอ่ า น
ฝึกการเขียนแผนการพยาบาล และรายงานผู้ป่วยประจําวัน
4174113

ภาษาอังกฤษสําหรับพยาบาล 2
3(2-2-5)
English for Nurses 2
ศึกษาและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียนกรณีศึกษาทางการพยาบาล การฟัง
การพูด โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆได้แก่ การสอบถามข้อมูล ความต้องการ
การนํา เสนอข้อมูล รายงานทางการแพทย์ และพยาบาลที่เป็น ทางการและไม่เป็ นทางการได้อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม กรณีศึกษาทางการพยาบาลเบื้องต้น
2000103

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จริยธรรมและทักษะชีวิต

3(3-06)

Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน
ตามหลักปรัชญา และศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทาง
ประชาธิ ป ไตย การสร้ า งวิ นั ย และความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของตนเอง การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทาง
จิตมรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็นสุข
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนินชีวิต ประเภทของพฤติกรรม การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา
ศาสนาและวัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริมกลุ่มและทีมงาน
การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2500105

วิถีไทยและวิถีโลก
3(3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหาสังคมไทย โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริมการปรับตัว
และการดําเนินวิถีชีวิตแบบไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก

2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตและปรากฏการณ์ทาง
สั ง คม หลั ก สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของชนชาวไทยตามรั ฐ ธรรมนู ญ หลั ก กฎหมายนิ ติ ก รรมสั ญ ญา
หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน ค้ําประกัน หุ้นส่วนและบริษัท หลักทั่วไป
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริการ
กลยุทธ์และทักษะการค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การรวบรวมและประเมิ น ค่ า สารสนเทศ การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้ อย่างมีประสิทธิภ าพ การนํ าเสนอผลการศึกษาค้น คว้าและการเขีย น
รายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
4000110
3(2-2-5)

การคิดและการตัดสินใจ

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

ออกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต หลั ก การและประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ การร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเล่นกีฬา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ ประกอบด้วย 2.1) รายวิชาภาคทฤษฎี และ 2.2) รายวิชา
ภาคปฏิบัติ
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
4171101 ชีวเคมี
3(2-2-5)
Biochemistry
แนวคิด และหลักการทางชีวเคมี โครงสร้างและคุณสมบัติของชีวโมเลกุลหน้าที่ของ
ชี ว โมเลกุ ล การทํ า งานของเอนไซม์ การเมตาโบลิ ซึ ม ของสารอาหาร การสั ง เคราะห์ โ ปรตี น
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ฮอร์โมน กรดนิวคลิอิก ของเหลวในร่างกาย การควบคุมกระบวนการเมตาโบลิ
ซึมในภาวะปกติและในภาวะเจ็บป่วย การควบคุมปฏิกิริยาต่าง ๆ ภายในเซลล์ ความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม
4171102

ระบบสุขภาพ
2(2-0-4)
Health system
ประวัติและวิวัฒนาการของระบบสุขภาพและการสาธารณสุขในประเทศไทย สุขภาพ
คนไทยและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วน
หน้า วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ องค์กรวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริการพยาบาล และการประกันคุณภาพบริการสุขภาพ
ชีวสถิติ

2(2-0-4)

4171103
Biostatistics
แนวคิดพื้นฐานและหลักการทางชีวสถิติ ข้อมูลสถิติ มาตรการวัด การวัดแนวโน้มสู่
ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การอนุมานเชิงสถิติ สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง การถดถอยเชิงเส้นและ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการประยุกต์เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ
4171104 โภชนาการและสุขภาพ
2(2-0-4)
Nutrition and Health
ความสําคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ ชนิดและคุณค่าสารอาหารที่จําเป็นต่อ
ร่างกายของบุคคลแต่ละวัย การคํานวณปริมาณและพลังงานจากสารอาหารต่างๆ การจัดอาหารที่
เหมาะสมต่อบุคคลในภาวะปกติและเจ็บป่วย รวมทั้งการให้โภชนศึกษา

4171105 กายวิภาคศาสตร์
3(2-2-5)
Anatomy
ความรู้พื้นฐานและคําศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์คุณสมบัติของเซลล์ เนื้อเยื่อ และผิวหนัง
ชนิดต่าง ๆ ระบบโครงสร้าง กระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน
โลหิต ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบอวัยวะสืบพันธุ์
4172106 จิตวิทยาพัฒนาการ
2(2-0-4)
Developmental Psychology
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ตามขั้นตอนของวงจรชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง
วัยชรา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการ การประเมินพัฒนาการ กลไกการปรับตัว พฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา การป้องกัน และการส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย
4172107 เภสัชวิทยาสําหรับพยาบาล
3(3-0-6)
Pharmacology for Nurses
แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา การใช้ยา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและ
พิ ษของยาการใช้ กระบวนการพยาบาลในการให้ ยาแก่ ผู้ รั บบริ การภายใต้ ขอบเขตขอบเขตที่ กระทรวง
สาธารณสุ ข กํ า หนด ยากลุ่ มต่ า งๆ บั ญ ชี ย าหลั กแห่ ง ชาติ ยาสามั ญ ประจํ า บ้ า น ความรู้ เ บื้ องต้ น
เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร 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
ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์เกี่ยวกับแบคทีเรีย ไวรัส
เชื้อรา ปรสิต หนอนพยาธิ โปรโตซัว การใช้ห้องปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การ
ควบคุมและทําลายเชื้อ การตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อที่เกิดขึ้น
4172110 วิทยาการระบาด
2(2-0-4)
Epidemiology
แนวคิดพื้นฐานและหลักวิทยาการระบาด ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยสามทางวิทยาการ
ระบาด สถิติชีพ รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด นิเวศวิทยาของมนุษย์ ธรรมชาติของการ เกิด
โรค หลักการป้องกันโรค วิทยาการระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ํา
การสอบสวนและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค

4172111 พยาธิสรีรวิทยา
3(3-0-6)
Pathophysiology
กลไกการปรั บ ตั ว การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งและหน้ า ที่ ข องเซลล์ เ มื่ อ เกิ ด
พยาธิสภาพ ตลอดจนการปรับตัว ปฏิกิริยาตอบโต้ของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกายในสภาวะที่มี
พยาธิสภาพ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัย
2) กลุ่มวิชาชีพ
2.1) กลุ่มวิชาชีพภาคทฤษฎี
4171201 ทฤษฎีและแนวคิดหลักในวิชาชีพการพยาบาล
3(3-0-6)
Theories and Concepts in Nursing Profession
ประวัติการพยาบาล การพยาบาลในประเทศไทย องค์กรพยาบาล การพัฒนาศาสตร์
การพยาบาล ทฤษฎี ทางการพยาบาล มโนทัศน์แ ละทฤษฎีที่ อธิ บายธรรมชาติของมนุษย์ สุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและการพยาบาล กระบวนการพยาบาล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดหลักทางการ
พยาบาลที่เลือกสรรในการให้การพยาบาลแบบองค์รวม
4172202 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
Laws and Ethics in Nursing Profession
จริยศาสตร์และจริยธรรมกับการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย กฎหมายทั่วไป
กฎหมาย วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและเชิงกฎหมายกรณีกระทําผิดเกี่ยวกับการ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4172203 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-2-5)
Fundamental Nursing
หลักและวิธีปฏิบัติการพยาบาล เทคนิคปราศจากเชื้อและกีดกั้นการติดเชื้อ การดูแล
สุขอนามัย การจัดหน่วยผู้ป่วย การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคล การให้ยา หัตถการและ
เทคนิคทางการพยาบาล การฝึกทักษะในการปฎิบัติหัตถการต่างๆในห้องปฏิบัติการพยาบาล และ
การตกแต่งศพ
4172204 การประเมินภาวะสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Assessment
หลักการ วิธีการและฝึกปฏิบัติการซักประวัติและการตรวจร่างกาย ชนิดและวิธีการ
เตรียมตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และการเตรียมตรวจพิเศษ การแปลผลข้อมูลที่ได้
4173301 การพยาบาลจิตสุขภาพและเวชจิต
3(3-0-6)
Mental Health and Psychiatric Nursing
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิวัฒนาการของศาสตร์

ทางสุขภาพจิตและจิตเวช และการพยาบาลทางจิตเวช ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตและการเจ็บป่วย
ทางจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย จิตเวชฉุกเฉิน หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เครื่องมือที่
ใช้ ใ นการพยาบาลสุ ขภาพจิ ต และจิ ต เวช การดู แ ลต่ อ เนื่ องเพื่ อการส่ ง เสริ ม ป้ องกั น และการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพทางจิตแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน กฎหมายและจริยธรรมทางจิตเวช
4172401 การสร้างเสริมสุขภาพ
2(2-0-4)
Health Promotion
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการและวิธีการส่งเสริม
พฤติกรรม 6 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ อโรคยา อากาศ ออกกําลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้าง
เสริมพลังอํานาจแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพดี
4173402 การพยาบาลชุมชน
3(3-0-6)
Community Nursing
แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลชุมชนที่เน้นการดูแลแบบเอื้ออาทรและการ มี
ส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว ชุมชนและภาคีสุขภาพทั้งภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและภาวะ
ที่มีปัญหาสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
Primary Medical Care
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น วิธีการประเมินสุขภาพของบุคคลโดย
การซั กประวั ติ การตรวจร่า งกาย การตรวจทางห้ องปฏิ บัติ การ และการแปลผล เพื่ อการวิ นิจ ฉั ย
แยกโรคในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้น การทําหัตกรรมที่กําหนด การส่งต่อผู้ป่วยตาม
ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ และประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น

4172501 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3(3-0-6)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 1
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิวัฒนาการการผดุงครรภ์
สถิ ติ ชี พที่เ กี่ ย วข้ องกั บ การพยาบาลมารดาและทารก การให้ คํา ปรึ กษาก่ อนสมรส การวางแผน
ครอบครัว การตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและจิตสังคม การวินิจฉัยการตั้งครรภ์ การ
ประเมินภาวะสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์ การ
พยาบาลภาวะไม่สุขสบายและการดูแลด้านจิตสังคมขณะตั้งครรภ์ การกระตุ้นพัฒนาการทารก ใน
ครรภ์ การเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลแบบองค์
รวม บนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว
4173502 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผดุงครรภ์ การพยาบาลผู้คลอด
ในระยะที่ 1, 2, 3 ของการคลอด กรณีที่คลอดปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการช่วย
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด การประเมินสภาพทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง และการใช้ยาทางสูติกรรมใน
ระยะคลอด การพยาบาลมารดาและทารกในระยะหลังคลอดปกติ ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การ
พยาบาลแบบองค์ ร วมบนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัว
4173503 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3
2(2-0-4)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 3
แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์
และการพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอดและหลังคลอด ที่มีภาวะเสี่ยง มีโรคร่วมกับการ
ตั้ ง ครรภ์ เลื อ ดออกในระยะตั้ ง ครรภ์ และโรคติ ด เชื้ อร่ ว มกั บ การตั้ ง ครรภ์ การพยาบาลทารก
แรกเกิดหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้มีบุตรยาก ประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การพยาบาลแบบ
องค์รวมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของครอบครัว

4172601 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(3-0-6)
Children and Adolescent Nursing
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลทารก เด็กและวัยรุ่นที่ปกติ และที่ป่วยในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน
ฉุกเฉินและเรื้อรัง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบประสาท การเคลื่อนไหว การเล่น โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวมและสิทธิเด็กโดยเน้นให้
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางการดูแลตนเอง
4172701 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
Adult Nursing 1
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพใน
ระยะเฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรังที่ไม่ซับซ้อน ทั้งที่ได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ครอบคลุม
ความผิดปกติเกี่ยวกับ การได้ยิน การมองเห็น และการทรงตัว สมดุลของสารน้ําเกลือแร่และกรดด่าง
ระบบผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ความผิดปกติของเลือดและน้ําเหลือง
ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อ และมะเร็ง ประเด็นจริยธรรม และการ
พยาบาลแบบองค์ ร วม ตามขั้ น ตอนของกระบวนการพยาบาลบนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4173702 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
4(4-0-8)
Adult Nursing 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพที่
เฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรังที่ซับซ้อน ทั้งที่ได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ครอบคลุม ความผิดปกติ
ของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท และนรี
เวชวิทยา ประเด็นจริยธรรม และการพยาบาลแบบองค์รวม ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลบนบน
พื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนหลักการพยาบาลผู้ป่วยใกล้ตาย

4173703

การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
Geriatric Nursing
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัยสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของผู้สูงอายุ แนวโน้มโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ประเด็นสําคัญ
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรมของผู้ สู ง อายุ สุ ขภาพกั บ ผู้ สู ง อายุ นโยบายสุ ขภาพและแผน
ระดับชาติและกฎหมายด้านผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ มโน
ทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ การสร้างเสริมสุขภาพ การปกป้องสุขภาพและการชะลอความเสื่อม
ของผู้สูงอายุ กลุ่มอาการผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรัง การดูแลระยะยาวและระยะสุดท้ายของชีวิต ประเด็นจริยธรรมและ
ความรุนแรงในผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
4174704 การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
Emergency and Disaster Nursing
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย หลักการและวิธีการ
ช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การพยาบาลเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉินในระบบต่าง ๆ การช่วยฟื้นคืนชีพ การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ช่องทางเร่งด่วนสําหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด การ
บรรเทาสาธารณภัย และการฟื้ นฟู ปั ญหาสุขภาพจากการชุมนุมของคนจํา นวนมาก ระบบบริ การ
การแพทย์ฉุกเฉิน กฎหมายและจริยธรรมด้านการบริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติภัย
4174801 ภาวะผู้นําและการบริหารการจัดการทางคลินิก
2(2-0-4)
Leadership and Clinical Nursing Administration and Management
แนวคิด หลักการและทฤษฎีการนําและการบริหารทั่วไป การบริหารจัดการองค์กร
การบริหารบริการสุขภาพและการบริหารการพยาบาล การเป็นผู้นําทางการพยาบาลและการบริหาร
คุณภาพทางการพยาบาลในสถานบริการทุกระดับ โดยคํานึงถึงหลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมบน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธิผู้ป่วย
4174802 สารสนเทศทางการพยาบาล
2(1-2-3)
Nursing Information
วิวัฒนาการ ความสําคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลสําคัญทางสุขภาพและ
การพยาบาล ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและสื่อประสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
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 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
4174902 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
Issues and Trends in Nursing Profession
พัฒนาการของวิชาชีพพยาบาลทั้งในและต่างประเทศ คุณลักษณะของวิชาชีพพยาบาล
องค์กรวิชาชีพพยาบาล ประเด็นกฎหมาย และจริยธรรมทางการพยาบาลที่มีผลต่อวิชาชีพพยาบาลและ
ผดุงครรภ์ ทั้งด้านการศึกษา การบริการ การบริหาร และการวิจัย การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ระบบสุขภาพ และวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
2) กลุ่มวิชาชีพ
2.2) กลุ่มวิชาชีพภาคปฏิบัติ
4172281 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2(0-8-0)
Fundamental Nursing Practicum
การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณ์จริง ครอบคลุมเทคนิคปราศจาก
เชื้อและการกีดกั้นการติดเชื้อ การดูแลสุขอนามัย การจัดหน่วยผู้ป่วย การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของ
บุคคลในภาวะเจ็บป่วย การให้ยา หัตถการทางการพยาบาล การใช้กระบวนการพยาบาล การบันทึกทางการ
พยาบาล ฝึกการสร้างปฏิสัมพันธ์ กับผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพ ตลอดจนการให้คําแนะนําด้านสุขภาพ
โดยคํานึงถึงหลักการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย

4173381 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2(0-8-0)
Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในโรงพยาบาลและชุมชน โดยบูรณาการความรู้
ด้านจิตวิทยา ตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหา 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 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
2(0-8-0)
Primary Medical Care Practicum
ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค ในกลุ่มอาการที่พบบ่อย 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 บนพื้นฐาน
ของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4173582 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2
2(0-8-0)
Maternal and Newborn Nursing and Midwifery
Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การทําคลอดปกติ การพยาบาลมารดาที่ได้รับการทําสูติศาสตร์หัตถการ รวมทั้ง
การพยาบาลทารกในภาวะปกติ และช่ วยฟื้ นคื นชี พทารกแรกเกิ ดที่ มี ภาวะแทรกซ้ อน โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการพยาบาล บนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4173681 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3(0-12-0)
Children and Adolescent Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสําหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพ
แบบเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ในระบบต่าง ๆ การส่งเสริมพัฒนาการทารก เด็ก และวัยรุ่นที่มี
สุขภาพปกติ และมีปัญหาสุขภาพได้เหมาะสมกับวัยและโรค โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์
รวม การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย และการดูแลเด็กซึ่งมี
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ
4173781 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 1
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังที่
ไม่ซับซ้อนโดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งเน้นการ
ให้การพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา การบรรเทาความทุกข์ทรมาน การสร้างเสริมและการ
ฟื้ นฟู สุ ขภาพ การให้ คํ าแนะนํ าด้ านสุ ขภาพแก่ ผู้ ป่ วยและครอบครั ว บนพื้ น ฐานของจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว
4173782 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
3(0-12-0)
Adult and Geriatric Nursing Practicum 2
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยซึ่งมีปัญหาซับซ้อน วิกฤต
และผู้ป่วยนรีเวช โดยบูรณาการความรู้จากทฤษฎี และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล
มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ครอบคลุมการแก้ไขปัญหา การบรรเทาความทุกข์ทรมาน การสร้างเสริม
สุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ การให้คําแนะนําด้านสุขภาพแก่ผู้ป่วยและครอบครัว บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว
4174783 ปฏิบัติการการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย
2(0-8-0)
Emergency and Disaster Nursing Practicum
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยในโรงพยาบาล การพยาบาลเพื่อแก้ไข

ภาวะฉุกเฉินในระบบต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรมด้านการบริการพยาบาลผู้ป่วย
ฉุกเฉินและอุบัติภัย ศึกษาดูงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการวางแผนรับอุบัติภัย
4174881 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิค
2(0-8-0)
Clinical Nursing Administration and Management
Practicum
ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยและ/ หรือหน่วยบริการสุขภาพ ครอบคลุม
บทบาทการเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล การเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ การเป็นสมาชิกในทีมและการ
สั ง เกต ติ ด ตามเพื่ อศึ กษาบทบาทของหั ว หน้ า หอผู้ ป่ วยได้ อย่ า งเหมาะสม การวิ เ คราะห์ ประเด็ น
จริยธรรมในการบริหารจัดการหอผู้ป่วย
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน
6
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ ว และต้องไม่ เป็นรายวิช าที่กําหนดให้เ รียนโดยไม่นับหน่วยกิ ตรวมในเกณฑ์ การสํ าเร็ จ
หลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้

*หมายเหตุ ข้อความที่ขีดเส้นใต้ ใส่เฉพาะกรณีที่มีรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต

