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สารบัญ 
หน้า 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           
  1.  รหัสและชื่อหลักสูตร        1 
  2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา        1 
  3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร     1 
  4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร      1 
  5.  รูปแบบของหลักสูตร        1 
  6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร   2 
  7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    3 
  8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     3 
  9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และ      3 
     คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
  10. สถานที่จัดการเรียนการสอน        6 
  11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา   6 
      ในการวางแผนหลักสูตร 
  12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้อง   8 
     กับพันธกิจของสถาบัน 
  13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   10 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร        11 
  1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     11 
  2. แผนพัฒนาปรับปรุง         12 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   15 
  1. ระบบการจัดการศึกษา        15 
  2. การด าเนินการหลักสูตร        15 
  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        18 
  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม      58 
  5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)     60 
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล     61 
  1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      61 
  2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       62 
  3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้    68 
   จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา       79 
  1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    79 
  2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      79 
  3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      80 
 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์         81 
  1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่       81 
  2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      81 
 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร        82  
  1. การก ากับมาตรฐาน         82 
  2. บัณฑิต          82 
   3. นักศึกษา          82 
  4. อาจารย์          83 
  5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      84 
  6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        85 
  7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    87 
 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     89 
  1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน       89 
  2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       89 
  3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     90 
  4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง     91 
 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557    92 
  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    
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สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
ภาคผนวก            147 
 ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 148 
    ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
 ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไก   155 
    ในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557 
 ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติ 159 
    และวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 
 ภาคผนวก ง รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ   164 
    ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ และรายการครุภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ 
    ทางการพยาบาล 
 ภาคผนวก จ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 248/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  190 
    พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 191 
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มคอ. 2 
รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ. 2) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร : 25490531105976 
ภาษาไทย :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย) : พย.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.N.S. 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

140 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) 

  หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) 
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
 

5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
  
 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

   รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
  อ่ืนๆ 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพายัพ 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

- ชื่อสถาบัน 
- รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 

  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
- ชื่อสถาบัน     ประเทศ 
- รูปแบบของการร่วมมือ 

  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืนเป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) (ระบ)ุ 

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
“สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอนภาคการศึกษา  
ต้นปีการศึกษา 2560” 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
 เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 
 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 เมื่อวันที่ 8 เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2559 

   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ  
 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/ 2559 เมื่อวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 
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   ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ  
 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/ 2559 เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

   ได้รับอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ 
 ในคราวประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/ 2560 เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูม ิและตติยภูมิ 
8.2  พยาบาลประจ าโรงเรียน/ สถานประกอบการอ่ืนๆ 
8.3  ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวข้องกับด้านการพยาบาลหรือด้านสุขภาพ 

 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ–สกุล 
(เลขประจ าตัว

ประชาชน) 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา  

ปี พ.ศ./ ค.ศ. 

สาขาการพยาบาล 
ที่รับผิดชอบ 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา 
/วิจัย 

1 นางเยาวเรศ  สมทรัพย ์
3-5699-00017-83-8 

รอง
ศาสตรา 
จารย ์

พย.ม. (การพยาบาล
อนามัยชุมชน)  
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2543 

----------------------- 
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2532 

---------------------- 
ประกาศนียบตัรผู้เชี่ยวชาญ
โยคะ  
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2546 

---------------------- 
ประกาศนียบตัรครูโยคะ 
มูลนิธิหมอชาวบ้าน  
ประเทศไทย, 2547 

---------------------- 
Certification in teacher 
training (Yoga during 
pregnancy and 
postnatal care), 
Pranava Yogadhamma  
 

การพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ ์

-  ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์, และ 
เยาวเรศ สมทรัพย์. 
(2556). คู่มือปฏิบัติงาน
หน่วยห้องคลอด. สงขลา: 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 

 สงขลานครินทร์. (มีนาคม, 
159 หน้า) 

-  เยาวเรศ สมทรัพย์, และฐิติ
พร อิงคถาวรวงศ์. (2557). 
การดูแลสุขภาพแบบ
ทางเลือกและแบบ
ผสมผสานของ  

   สตรีตั้งครรภ์ไทยในภาคใต้. 
วารสารสภาการพยาบาล, 
29 (2), 114-126. 
(มีนาคม-พฤษภาคม, 13 
หน้า) 

-  เยาวเรศ สมทรัพย์, 
บรรณาธิการ. (2558). การ
ผดุงครรภ์ (เล่ม1). สงขลา: 
สงขลา: หาดใหญ่เบสส์
เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด. (เมษายน, 578 
หน้า) 

-  เยาวเรศ สมทรัพย์, 
บรรณาธิการ. (2558). การ
ผดุงครรภ์ (เล่ม 2).  
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ล าดับ ชื่อ–สกุล 
(เลขประจ าตัว

ประชาชน) 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา  

ปี พ.ศ./ ค.ศ. 

สาขาการพยาบาล 
ที่รับผิดชอบ 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา 
/วิจัย 

Trust (R.), Mysore, 
India, 2550 

 สงขลา: ซีพี โปรสเปค จ ากัด. 
(เมษายน, 494 หน้า) 

2 นางสาวศรินทร์ทิพย ์
ชวพันธุ์ 
3-5099-00842-61-8 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์
 

Ph.D. (Nursing) 
University of 
Washington, Seattle, 
USA, 2004 

--------------------- 
M.S. (Nursing) 
University of 
Washington, Seattle,  
USA, 2004 

--------------------- 
วท.ม. (สรีรวิทยา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2534 

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2527 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 

 ศรินทร์ทิพย ์ชวพันธุ์ 
(2555). ผลของ
โปรแกรมการสอนต่อ
ความรู้และพฤติกรรม
การส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของ
ผู้ปกครองเด็กท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแม่
แฝกใหม.่ วารสาร
มหาวิทยาลยัทักษิณ, 
15(1).  
(มกราคม-มิถุนายน) 

3 นางทศา  ชัยวรรณวรรต 
(นางกุลธิดา  สุภาคณุ) 
3-5019-00617-76-5 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549  

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2545 

การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 

 กุลธิดา สภุาคุณ. 
(2555). การพยาบาลผู้ป่วยที่
มีความเครียด. วารสารการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพ 
จิต, 26(3). 1-14.  
(กันยายน-ธันวาคม, 14 หน้า) 
 ทศา ชัยวรรณวรรต. 
(2559). บทบาทพยาบาลใน
การส่งเสริมสุขภาพจิต. 
วารสารการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต, 33(3). 1-14. 
(กันยายน-ธันวาคม, 14หน้า) 

4 นางพิมผกา  ปัญโญใหญ ่
3-5101-01090-59-5 

ผู้ช่วย
ศาสตรา 
จารย ์

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้สูงอายุ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2550 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2539 
 
 

การพยาบาลผู้ใหญ ่  พิมผกา ปัญโญใหญ่. 
(2555) .การออกก าลัง
กายแบบแอโรบิคส าหรับ
ผู้สูงอายุ. วารสาร
พยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ, 35(2). 140-
148. (เมษายน-มิถุนายน, 
9 หน้า) 
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย, 
พิมผกา ปัญโญใหญ่, 
และสรัญญา พิจารณ์.  
(2559). การประเมิน
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ล าดับ ชื่อ–สกุล 
(เลขประจ าตัว

ประชาชน) 

ต าแหน่ง
ทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ สถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา  

ปี พ.ศ./ ค.ศ. 

สาขาการพยาบาล 
ที่รับผิดชอบ 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา 
/วิจัย 

ความเสีย่งและการ
จัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน. วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข, 
30(3). 145-155. 
(กันยายน-ธันวาคม, 11 หน้า) 

5 นางจิตนธี  ริชช่ี 
3-5014-00417-66-0 

อาจารย ์ Ph.D. (Nursing) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2010 

----------------------- 
Post Graduate 
Certification (Research 
Methods)  Robert 
Gordon University, 
Aberdeen, UK, 2007 

----------------------- 
วท.ม. (พยาบาล
สาธารณสุข)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2539 

----------------------- 
ประกาศนียบตัร (การ
พยาบาลและผดุงครรภ์ 
ช้ันสูง)  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช, 2533 

การพยาบาลอนามัยชุมชน - Paisan 
Thanyawinichkul, Myo 
Nyein Aung, Saiyud 
Moolphate, Chitima 
Katonyoo, Wantanee 
Chawapong, Panida 
Sennun, Waraporn 
Wanchaitanawong, 
Wittaya Tanaree, 
Mujjalin Pangsiri, 
Kanyapat Chaeye, 
Jitnatee Richie, 
Naiyana Metha, Nitcha 
Kongarin, Phikul 
Tinamas, Songyos 
Khamchai, Surasing 
Wisarutrat, and Amorn 
Nondasuta. 
Dependency, 
Disability, Depression 
and Health Behaviors 
of the Oldest of the 
Old Community 
Residents: A 
Community Survey in 
Chiang Mai, Thailand. 
(2016). J Public Health 
Dev Ctries, 2(2). 183-
198. (July, 16 pages) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
สอนภาคทฤษฎี สอนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

มหาวิทยาลัยพายัพ และฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงของบริบทและสภาวะแวดล้อม ที่ส่งผลต่อประเทศไทย อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจ
เสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง คุณภาพการผลิต
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
เป็นต้น ท าให้มีการก าหนดแนวทางในการพัฒนา โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ซึ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ 
Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุในปี 2573 การเชื่อมต่อการค้าและการ
ลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพ เป้าหมายคือ "ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" ให้ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม  
ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมั่นคงทางสุขภาพ มุ่งพัฒนาสู่ "สังคมอยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน" เป็นประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ (District Health 
System: DHS) เพ่ือผลักดันนโยบายส าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
โดยผ่านกลไกเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ รวมทั้งเร่งด าเนินการเพ่ิมศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพ
ครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพได้ 

อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยมีการก าหนดทิศทางของแผนฯ มีกรอบแนวคิด และหลักการ
ในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 4) การ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้การก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยังได้ระบุถึงสถาบันการศึกษาที่จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และครอบคลุมปัญหา
สุขภาพ และการเจ็บป่วยที่เป็นผลจากภาวะเครียด วิตกกังวล ความรุนแรงจากการขัดแย้ งทางการเมือง และ
ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดข้ึน ตามบริบทและสภาพแวดล้อม ดังกล่าวข้างต้น 

 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  สถานะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้
รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) ในปี 2557 ขยับขึ้นมาจนท าให้ประเทศไทยได้จัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่อย่างไรก็ตามในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนและชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา 
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สาเหตุส าคัญเกิดจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวมอยู่ในระดับต่ า โครงสร้างการผลิตของไทยได้
เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากข้ึน ขณะเดียวกันมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม โครงสร้างของหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้น การจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานยัง
ขาดประสิทธิภาพ 

 
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  สถานะทางด้านสังคมของประเทศ ช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า คนไทยมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น มีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น ร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้
ระบบประกันต่างๆ แต่การที่โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย ท าให้ ยังคงมีปัญหาของ
ประชากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลง
อย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ 1.62 
คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง 
และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y) ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่ง
จะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 
และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ตามล าดับ 3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ใน
ปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 4) 
ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลง และรูปแบบของครอบครัว ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย และ 5) ปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ 
และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศ
ชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีเฉลี่ยด้านการศึกษาของประชากรวัย
แรงงานอายุ 15-59 ปี เพ่ิมขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 
2556 มีค่าเฉลี่ยรวมต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการ
ส ารวจพบว่า ปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

  ในด้านวัฒนธรรมพบว่า วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอย มีวัฒนธรรมเปลี่ยนไป อาทิ การให้
คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางมาผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

   ในขณะเดียวกันนโยบายของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของการบริการสุขภาพ (Medical 
hub) เพ่ือรองรับให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น สนับสนุนด้านการลงทุน มีการเพ่ิมสมรรถนะ
ทางกายภาพ โดยมีการสร้างสนามบินนานาชาติ เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การท่องเที่ยว และการติดต่อ
ระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมในประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ในปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน
อาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลจะต้องมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมสุขภาพของ
ผู้รับบริการ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพ่ือจะท าให้เกิดการให้บริการทาง
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
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11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาด้านก าลังคนด้านสุขภาพ 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557–2561) ได้

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ ได้แก่ การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับก าลังคนด้านสุขภาพ
โดยใช้หลักฐานทางวิชาการ การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ก าลังคนด้านสุขภาพ การปฏิรูปการ
บริหารจัดการในสถาบันการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การ
สร้างเครือข่ายสู่การปฏิรูปการศึกษาก าลังคน โดยรูปแบบการจัดการศึกษาจะเน้นการส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนจากกรณีศึกษา การให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับระบบสุขภาพ 
โดยให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นและสอดคล้องกับวิถีสุขภาพ และความต้องการของประชาชน ประกอบกับ
ให้มีการให้บริการสุขภาพด้วยจริยธรรมและหัวใจของความเป็นมนุษย์ รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง 
การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบ
สุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตลอดจนการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เป็นแผนการให้บริการ (Service Plan) เพ่ือส่งเสริม
การเข้าถึงบริการของประชาชนให้เท่าเทียมกันและเป็นธรรม แบบไร้รอยต่อ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ก าลังคนด้าน
การพยาบาลในอนาคต ทั้งในระดับปฐมภูมิและเขตบริการ 

 
11.4 การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มุ่งให้
การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนที่มีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดี
ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรม
จรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต   
มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม และมีจริยธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ด้านสุขภาพ การรักษา และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความภาคภูมิใจในสถาบันและท้องถิ่น สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศสภาการพยาบาล 
เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ พ.ศ. 2552 และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี  
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   ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เอ้ือต่อการจัดรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนการ
สอนที่มีทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และน า
ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

   เจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับบุคคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ได้
ก าหนดให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นการสร้างประสบการณ์จริงในการท างานใน
ระบบบริการของท้องถิ่นและประเทศ ให้มีการออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกท างาน
เป็นทีมร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ (Inter-professional) ออกแบบหลักสูตรให้มีเนื้อหาวิชาทั่วไปอย่าง
กว้างขวาง (General education) เช่น ภาษาต่างประเทศ สังคม มนุษยวิทยา วัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ 
จริยธรรม ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น เพ่ือให้มีจิตส านึกสาธารณะ เข้าใจและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
และธรรมชาติ  และมีการออกแบบการเรียนการสอนที่สร้างความพร้อมในทักษะส าคัญ เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ เป็นต้น รวมถึงการที่รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ประเทศ
ไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของการบริการสุขภาพแก่ชาวต่างชาติมากขึ้น  มีนโยบายเข้าร่วมใน
ประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนควรมีการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ผสม
กลมกลืนระหว่างพหุวัฒนธรรม (Multicultural) และวัฒนธรรมข้ามชาติ (Transcultural) รวมทั้งการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทางการพยาบาล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล 

    
   จากสถานการณ์ข้างต้นคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จึงด าเนินการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศ บริบททางสังคม และวัฒนธรรม โดย
ให้ความส าคัญเรื่องการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น  มีจิตสาธารณะด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง รักษา
คุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร การ
พยาบาลพหุวัฒนธรรม เพ่ือให้บริการที่สามารถสนองความต้องการของผู้รับบริการนานาชาติได้ นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

   ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะทางการพยาบาล 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพายัพที่ระบุว่า คุณธรรมน าใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล โดยยึดหลักสัจจะ-
บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง มีความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพพยาบาล และทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีใน
การบริการรับใช้สังคม รู้จักพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความประพฤติที่ดีงาม  บูรณาการด้าน
การวิจัย การให้บริการวิชาการสู่สังคม การท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
การให้บริการพยาบาล โดยตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ ปัญหาสุขภาพของประชาชน และการให้
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับระบบสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ทางด้านสุขภาพอนามัย โดยค านึงถึง
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เฉพาะของประชาชน ซึ่งมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ทั้งประชาชนชาติ
พันธุ์ทางเขตภาคเหนือ ประชาชนทั่วไป และประชาชนนานาชาติ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะฯ และมีบางรายวิชา

 ที่มีการบริหารจัดการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

ก) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยส านักศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพายัพ 
ข) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อรายวิชา 
คณะ/ สาขาวิชา/ กลุ่มวิชา/ 

หน่วยงาน ที่มาเรียน 
1 คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร ์
2 ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์ คณะวิทยาศาสตร ์
3 ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
4 ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย ์ คณะวิทยาศาสตร ์

 
13.2 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ สาขาวิชา/ ภาควิชาอื่น 

รายวิชา พบ. 294 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบใน

การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และประธานกลุ่มวิชา ท าหน้าที่ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการด าเนินการ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ 
 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 
ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน แสวงหาความจริงแห่งชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส เพ่ือให้บริการแก่สังคม เป็นแหล่งเรียนรู้สากล โดยยึดมั่นในปณิธาน
ของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค คือ “สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง” น้ าใจไมล์ที่
สอง (The Spirit of the Second Mile) มาจากพระธรรมมัทธิว บทที่ 5 ข้อ 41 “ถ้าผู้ใดเกณฑ์ท่านให้เดินทาง
ไปหนึ่งไมล์ ก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองไมล์” (If anyone force you to go one mile, go also the second 
mile);  
 ไมล์ที่หนึ่ง (The first mile) คือ การปฏิบัติหน้าที่หลัก (The first duty) อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
และเวลา  
 ไม ล์ ที่ ส อ ง  (The second mile) คื อ  ก ารมี น้ า ใจ ท าห น้ าที่ ที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น  (The second duty) 
นอกเหนือจากหน้าที่หลักด้วยความเต็มใจ 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เชื่อว่าการที่มนุษย์จะมีสุขภาพดี จะต้องสามารถด ารงรักษาภาวะ
สมดุลของร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ได้ พยาบาลจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาล และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาลแบบองค์รวม ในการดูแลผู้ที่มีสุขภาพ
ดี ภาวะเสี่ยง และเจ็บป่วย ตามบทบาทหน้าที่ การป้องกัน การดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งเสริม
สุขภาพ นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เชื่อว่าบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องมีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย สามารถด ารง
ตนอยู่ในพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณอันดีงามที่ก าหนด เพ่ือน าพา
ประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
  สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
  สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
   สอดคล้องกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2552 ที่สภาการพยาบาลก าหนด 
  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ  โดย
ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural differences) 
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2. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับของสภาวิชาชีพ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3. มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลแบบเป็นองค์รวม โดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ
ไมล์ที่สอง (The Spirit of the Second Mile) 

4. มีความสามารถในการคิดอย่ างมี วิจารณ ญาณ  ใช้กระบวนกา รทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาองคค์วามรู้ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

5. มีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีม สามารถบริหารจัดการในองค์กร
ทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสร้างสัมพันธภาพเชิง
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนการปฏิบัติพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

8. มีความสามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
สากล 

9. มีความสามารถด ารงตนอยู่ในพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และมีศักยภาพการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 
แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบง่ชี ้

1. ส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

1. เพิ่มพูนทักษะผูส้อนในการสง่เสริมและ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดบูรณาการความรู้ มีการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การสะท้อนคิด และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2. สร้างบรรยากาศและจัดสรรเวลาเพื่อ
สนับสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เนน้พฒันาการ
ของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการบูรณาการความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

1. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง ทุกปกีารศึกษา 

2. รายวิชามีการประเมินผลที่เนน้พัฒนาการ
ของผู้เรียนในการบูรณาการความรู้ มีการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคดิอย่างมี
วิจารณญาณ การสะท้อนคิด และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทุกรายวชิาในหมวด
วิชาชีพ ทุกปีการศึกษา 

3. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ทุกปี
การศึกษา 

2. จัดการเรียนการสอน
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
มีทักษะปฏิบตัิการ
พยาบาลทีท่ันสมยั 
โดยยึดหลักบริการ
ด้วยความเอ้ืออาทร  

 

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
มีระบบการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัตกิาร
พยาบาลของผู้สอนให้ทันสมัย 

2. จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมคุณลักษณะ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ให้บริการด้วยความเอ้ืออาทร  

 

1. รายวิชาภาคปฏบิัติมีการจัดการเรียนการ
สอนในการเพิ่มพูนทักษะปฏบิัตกิาร
พยาบาลให้ทันสมัย ทุกรายวิชา ทุกปี
การศึกษา 

2. ผู้เรียนชั้นปีที่ 2, 3, และ 4 มีระดับคะแนน
รายวิชาฝึกปฏิบตัิไม่ต่ ากว่า 2.5 จาก 4.0  
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบง่ชี ้

 และมีสัจจะ-บริการ
ด้วยน้ าใจไมล์ทีส่อง 

 และม ี“สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง” 
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดระบบศนูย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลที่
ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ของผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานความมีคณุค่าน้ าใจ
ไมล์ที่สองให้กับนักศึกษาทุกคนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

5. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาและ/ 
หรือกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคม
ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ระดับคะแนน ไมน่้อยกว่าร้อยละ 95 ทุกปี
การศึกษา 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตอ่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในการปฏิบตัิการพยาบาลอยา่งมี
คุณธรรม จริยธรรม ให้บริการด้วยความเอ้ือ
อาทร และมีสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ 

 ไมล์ที่สอง ไม่ต่ ากวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.0 ทุกปีการศึกษา 

4. มีระบบการจัดศนูย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาลทีส่่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผู้เรียน ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาชีพ ทุกปีการศึกษา 

5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและ/ หรือ
กิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมของ
สถาบนั ร้อยละ 100 ทุกปีการศึกษา 

3. พัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนและ
ผู้สอนโดยให้มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรม 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศทีส่นบัสนุนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้เรียนและผู้สอนมี
การบูรณาการการใช้เทคโนโลย ีสามารถ
สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาลและหลักฐาน
เชิงประจักษไ์ด้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนนุให้ผู้เรียนและผู้สอน
สร้างและเลือกใชน้วัตกรรมในการเรียนการ
สอน 

1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศ
ที่สนบัสนนุการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ต่ ากวา่ 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทุกปกีารศึกษา 

2. ผู้เรียนได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยี การ
สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล และการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100 ทุกปีการศึกษา 

3. ผู้สอนได้รบัการอบรมการใช้เทคโนโลยี การ
สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล และการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการเรียนการสอน 
ร้อยละ 10 ทุกปีการศึกษา 

4. รายวิชามีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกวา่ 10 รายวิชาต่อ 

 ปีการศึกษา 
5. ชิ้นงานนวัตกรรม/ ผลงานสร้างสรรค์ของ

ผู้เรียนและผูส้อน ไมน่้อยกว่า 10 ชิ้นงานต่อ
ปีการศึกษา 

4. พัฒนา
ความสามารถของ
ผู้สอนและผู้เรียนที่
เน้นการใช้ภาษา 
อังกฤษเพือ่การ  
สื่อสารทางการ
พยาบาล 

1. จัดให้มีรายวิชาทางการพยาบาลที่มีการ
จัดการเรียนการสอน การท ารายงาน และ/ 
หรือ น าเสนอรายงานของผู้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ 
ภาษาอังกฤษ โดยจดัให้มีอาสาสมัคร
ชาวตา่งชาติเปน็อาจารย์พิเศษ จัดค่าย

1. โครงการแลกเปลี่ยนผู้สอน/ ผู้เรียน อย่าง
น้อย 1 โครงการต่อปีการศึกษา  

2. รายวิชาทางการพยาบาลที่มีการจัดการเรียน
การสอน การก าหนดให้ผู้เรียนท ารายงาน 
และ/ หรือน าเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ  

 ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชาต่อปีการศึกษา 
3. จ านวนผู้สอน/ อาสาสมัครชาวต่างชาติที่ใช้
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แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบง่ชี ้

ภาษาอังกฤษ จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ผู้สอนและ/ หรือผู้เรียน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพนูทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้สอนและผู้เรียน 

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่นอ้ยกว่า 15 
คนต่อปีการศึกษา 

4. ความพึงพอใจของผู้สอน/ ผู้เรียนทางด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ
สอน ไม่น้อยกวา่ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ทุกปีการศึกษา 

5. นักศึกษาชัน้ปีสดุท้ายผา่นเกณฑข์ั้นต่ าของ
การส าเร็จการศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ 100 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
มหาวิทยาลัยพายัพจัดการศึกษาในระบบการศึกษาเป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปี

การศึกษามีภาคการศึกษาบังคับ 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษามี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ภาคฤดูร้อนมีรายวิชาทางการพยาบาลปี 1, 2, และ 3 มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ แต่เพ่ิม
ชั่วโมงให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

 มีภาคฤดูร้อน จ านวน 3 ภาคการศึกษา ส าหรับชั้นปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 
 ไม่มีภาคฤดูร้อน แต่อาจจัดให้มีการเรียนการสอนตามความจ าเป็น  
 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 

ภาคการศึกษา ระยะเวลาตามปฏิทิน 
(โดยประมาณ) 

เวลาสัปดาห ์

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม 15 
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม 15 

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม 5 
 

2.1.2 วัน-เวลา 
 วัน–เวลาราชการปกติ 
 นอกวัน–เวลาราชการ 

 
วัน–เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
-  วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
-  วิชาภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติวนัจันทรถ์ึงวันอาทิตย์ ตามตารางฝึกปฏิบัติงานของแต่ละรายวิชา 

เวรเช้า เวลา 08.00–16.00 น. 
เวรบ่าย เวลา 16.00–24.00 น. 
เวรดึก เวลา  24.00–08.00 น. 

 หมายเหตุ ฝึกปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา แบ่งออกเป็น 

ก) คุณสมบัติทั่วไป 
 ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมท่ีเน้นวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า) 
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ

เทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
 เป็นผู้มีความประพฤติดี 
 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มคีวามผิดปกติ โรคประจ าตัว หรือความ

พิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
ข) คุณสมบัติเฉพาะทาง 
 ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (โปรดระบุ) 

 
2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 คัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 คัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง 
 คัดเลือกโดยผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคต่างๆ 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีปัญหาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาจากต ารา

เรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ 
2.3.2 นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

ที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม นักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น รวมทั้งมีกิจกรรมทั้งการเรียน
ในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่นักศึกษาต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.4.1 กลยุทธ์ จัดโปรแกรมการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
ตัวบ่งช้ี นักศึกษาแรกเข้าผ่านเกณฑ์การวัดผลของโปรแกรมการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  
  ร้อยละ 100 

2.4.2 กลยุทธ์ จัดโปรแกรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร และจัดระบบอาจารย์       
 ที่ปรึกษา โดยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ 

   ตัวบ่งชี้ 1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     2) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีถึง
ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปทีี่ 1 130 130 130 130 130 
ชั้นปทีี่ 2 - 130 130 130 130 
ชั้นปทีี่ 3 - - 130 130 130 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 130 130 
รวม 130 260 390 520 520 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 0 130 130 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
รายละเอียด

รายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเล่าเรียน 45,760,000.00 45,760,000.00 45,760,000.00 45,760,000.00 45,760,000.00 
ค่าบ ารุงการศึกษา 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 
ค่าบ ารุงอ่ืนๆ 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 
ค่าธรรมเนียม 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ค่าเบ็ดเตล็ด 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 

รวมรายรับ 48,258,000.00 48,258,000.00 48,258,000.00 48,258,000.00 48,258,000.00 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าเงินเดือนและคา่วิชาชีพ 19,904,400.00 20,438,892.00 20,989,418.00 21,556,461.00 22,140,515.00 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง 336,000.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 336,000.00 
ค่าเงินต าแหนง่วิชาการ 775,200.00 842,400.00 1,028,400.00 1,214,400.00 1,400,400.00 
งานบริหารทั่วไป 15,200.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 15,200.00 
ค่าตอบแทนการจัดการเรียน 
การสอน 

4,155,938.00 4,363,735.00 4,581,921.75 4,811,017.84 5,051,568.73 

ค่าวัสดุส านักงานและค่าบ ารุง 245,700.00 282,555.00 324,938.25 373,678.99 429,730.84 
ค่าสวัสดิการ 1,256,820.00 1,256,820.00 1,256,820.00 1,256,820.00 1,256,820.00 
ค่าสัมมนาภายใน/ภายนอก 183,000.00 183,000.00 183,000.00 183,000.00 183,000.00 
งบฯ กิจกรรมนักศึกษา 62,900.00 125,800.00 188,700.00 251,600.00 251,600.00 
งบฯ พันธกิจด้านการวิจัย 800,000.00 960,000.00 1,152,000.00 1,382,400.00 1,658,880.00 
งบฯ บริการวชิาการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 
งบฯ ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

รวมรายจ่าย 27,748,158.00 28,817,402.00 30,069,398.00 31,393,577.83 32,736,714.57 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก  
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-Learning)  
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต  
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา 

มหาวิทยาลัยพายัพรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน หรือระหว่างคณะภายในสถาบัน เพ่ือเข้าศึกษาใน
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง “หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557” (เอกสารภาคผนวก ก) 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 30 หน่วยกิต 

  1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.2 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน     12 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 104 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    จ านวน     23 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ     จ านวน     81 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
ความหมายของรหัสประจ ารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

ตัวอักษร  
พบ. หมายถึง  วิชาชีพทางการพยาบาล 
ตัวเลขตัวที่หนึ่ง 
1 หมายถึง  วิชาชั้นปีที่ 1 
2 หมายถึง  วิชาชั้นปีที่ 2 
3 หมายถึง  วิชาชั้นปีที่ 3 
4 หมายถึง  วิชาชั้นปีที่ 4 
ตัวเลขตัวที่สอง 
0 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
1 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
2 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
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3 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
4 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
5 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
6 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
7 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาสารัตถะ 
8 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาฝึกปฏิบัติ 
9 หมายถึง  กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี 
ตัวเลขตัวที่สาม 
หมายถึง การเรียงล าดับของรายวิชาก่อนหลัง หรือการเรียงรายวิชาที่จะเรียนก่อนหลัง 

หรือเรียงตามล าดับในกลุ่มวิชาในทางเดียวกัน 
  วิชาบังคับก่อน หมายความว่า นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาบังคับก่อน จะต้องผ่านการเรียนใน
รายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการเรียนและการ
ประเมินผลวิชาบังคับก่อน โดยได้อักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D หรืออักษร P, CE, CS,CT และ CP  
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต  
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

ศท. 111 สัจจะและบริการ      
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
(GE 113 A PATH TO WISDOM)  

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ     
(GE 142 HEALTH MYTHS) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE 

QUALITY OF LIFE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
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1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต  เป็นรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3.1 รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

 

ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้     
(GE 127 THAI LEARNING) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 
1.3.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน   
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
เป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษามีคะแนนสอบ
วัดระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จะต้องศึกษา รายวิชา ศท.130 โดยไม่นับหน่วยกิต 

0 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 104 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 23 หน่วยกิต 
 

คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี 
(CH 121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY) 

4 (3-3-8) หน่วยกิต 

ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
(BI 112 HUMAN ANATOMY) 

3 (2-3-6) หน่วยกิต 

ชว. 114 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา 
(BI 114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY) 

3 (2-3-6) หน่วยกิต 

ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย์ 
(BI  211 HUMAN PHYSIOLOGY) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ชว. 112) 
 

3 (2-3-6) หน่วยกิต 
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 2.2 กลุ่มวิชาชีพ นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 81 หน่วยกิต 

2.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี จ านวน 45 หน่วยกิต 
 

พบ. 171 จริยศาสตร์และวิชาชีพพยาบาล 
(SN 171 ETHICS AND NURSING PROFESSION) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

พบ. 213 การพยาบาลพ้ืนฐาน 
(SN 213 FUNDAMENTALS OF NURSING) 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

พบ. 221 การพยาบาลมารดาและทารก 
(SN 221 MATERNAL AND NEWBORN NURSING) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 232 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 
(SN 232 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 241 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
(SN 241 CHILD AND ADOLESCENT NURSING I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 251 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(SN 251 ADULT NURSING I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 271 ศาสตร์ทางการพยาบาลและหลักการพยาบาล 
(SN 271 NURSING SCIENCE AND PRINCIPLE OF NURSING) 

2 (1-2-3) หน่วยกิต 

พบ. 273 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 
(SN 273 INTRODUCTION TO NURSING RESEARCH) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 

พบ. 323 การผดุงครรภ์ 1 
(SN 323 MIDWIFERY I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 

พบ. 324 การผดุงครรภ์ 2 
(SN 324 MIDWIFERY II) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 333 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
(SN 333 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 343 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
(SN 343 CHILD AND ADOLESCENT NURSING II) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 104 จิตวิทยาพัฒนาการ 
(SN 104 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

พบ. 105 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 
(SN 105 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 201 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
(SN 201 PHARMACOLOGY FOR NURSES) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 207 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
(SN 207 HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH PROMOTION) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 208 สารสนเทศทางการพยาบาล 
(SN 208 NURSING INFORMATICS) 

1 (0-2-1) หน่วยกิต 

พบ. 209 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
(SN 209 NUTRITION AND DIET THERAPY) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 
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พบ. 352 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
(SN 352 ADULT NURSING II) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 353 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(SN 353 GERONTOLOGICAL NURSING) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
(SN 363 COMMUNITY HEALTH NURSING I) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
(SN 364 COMMUNITY HEALTH NURSING II) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 454 การพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
(SN 454 EMERGENCY AND CRITICAL NURSING IN ADULT) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 465 การรักษาเบื้องต้น 
(SN 465 PRIMARY MEDICAL CARE) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 471 การบริหารการพยาบาล 
(SN 471 NURSING ADMINISTRATION) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

พบ. 472 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางวิชาชีพพยาบาล 
(SN 472 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN NURSING  
 PROFESSION) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

พบ. 473 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
(SN 473 NURSE PROFESSIONAL AND MIDWIFERY LAW) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

 
2.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

พบ. 280 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน  
(SN 280 FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICUM) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 281 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  
(SN 281 ADULT NURSING PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 380 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
(SN 380 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICUM) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 382 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
(SN 382 ADULT NURSING PRACTICUM II) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
(SN 384 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY  
 PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 385 ก ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
(SN 385 A CHILD AND ADOLESCENT NURSING PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

2 (0-6-0) หน่วยกิต 

พบ. 385 ข ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
(SN 385 B CHILD AND ADOLESCENT NURSING PRACTICUM II) 

2 (0-6-0) หน่วยกิต 
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พบ. 388 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
(SN 388 GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICUM) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

2 (0-6-0) หน่วยกิต 

พบ. 389 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
(SN 389 COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 481 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
(SN 481 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY 
 PRACTICUM II) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 482 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
(SN 482 EMERGENCY AND CRITICAL NURSING PRACTICUM IN 
 ADULT) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

พบ. 483 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
(SN 483 COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM II) 

1 (0-3-0) หน่วยกิต 

พบ. 484 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น 
(SN 484 PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICUM) 

1 (0-3-0) หนว่ยกิต 

พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
(SN 488 NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM) 

1 (0-3-0) หน่วยกิต 

พบ. 489 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล 
(SN 489 PRACTICUM IN NURSING PROFESSION) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ/ หรือรายวิชาใดๆ ที่เปิด

สอนในมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรี ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รายวิชา
เลือกที่เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มีดังนี้ 

 

พบ. 295 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล 
(SN 295 ENGLISH FOR NURSING PROFESSION) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 296 วิถีสุขภาพทางเลือก 
(SN 296 ALTERNATIVE HEALTH CARE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 297 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 
(SN 297 TRANSCULTURAL NURSING) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

พบ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านสุขภาพ 
(SN 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN HEALTH CARE) 

9 (0-40-20) หน่วยกิต 

 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ สาขาวิชาอื่น 

 

พบ. 294 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(SN 294 FIRST AID) 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีที ่ ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
1 ศท. 111 สัจจะและบริการ 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ 
 การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์
คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคม ี
 

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

 
3 (2-3-6) 
4 (3-3-8) 

 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ

สันติภาพ 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร 
 ข้ามวัฒนธรรม 
ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย ์

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

 
3 (3-0-6) 

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

 
3 (2-3-6) 
3 (2-3-6) 

รวม 19 
(17-6-38) 

รวม 21 
(18-8-35) 

ภาค 
ฤดูร้อน 

พบ. 104 จิตวิทยาพัฒนาการ 
พบ. 105 พยาธิสรรีวิทยาส าหรับพยาบาล 
พบ. 171 จริยศาสตรแ์ละวิชาชีพพยาบาล 

1 (1-0-2) 
3 (3-0-6)  
1 (1-0-2) 

รวม 5 
(5-0-10) 

2 พบ. 201 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
พบ. 207 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริม
 สุขภาพ 
พบ. 208 สารสนเทศทางการพยาบาล 
พบ. 209 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
พบ. 213  การพยาบาลพื้นฐาน 
พบ. 271 ศาสตร์ทางการพยาบาลและหลักการ

พยาบาล 
วิชาเลือกเสร ี

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
1 (0-2-1) 
1 (1-0-2) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 

 
3 (3-0-6) 

พบ. 221 การพยาบาลมารดาและทารก 
พบ. 232 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
 จิตเวช 1 
พบ. 241 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
พบ. 251 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
พบ. 273 การวิจัยเบื้องต้นทางการ 
 พยาบาล 
พบ. 280 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
วิชาเลือกเสร ี

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
3 (0-9-0)  
3 (3-0-6) 

รวม 14 
(11-6-25) 

รวม 16 
(13-9-26) 

ภาค 
ฤดูร้อน 

พบ 281 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่1 3 (0-9-0) 

รวม 3  
(0-9-0)  
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ปีที ่ ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
3 พบ. 323 การผดุงครรภ์ 1 

พบ. 333 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
 จิตเวช 2 
พบ. 343 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
พบ. 352 การพยาบาลผู้ใหญ ่2 
พบ. 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
พบ. 380 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและ
 จิตเวช 
พบ. 385 ก  ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ 
     วัยรุ่น 1 

2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (0-9-0) 

 
2 (0-6-0) 

พบ. 324 การผดุงครรภ์ 2 
พบ. 353 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
พบ. 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
พบ. 382 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่2 
พบ. 385 ข ปฏิบัติการพยาบาลเดก็และ 
    วัยรุ่น 2 
พบ. 388 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (0-9-0) 
2 (0-6-0)  
 
2 (0-6-0) 
3 (3-0-6) 
 

รวม 19  
(14-15-28) 

รวม 16  
(9-21-18) 

ภาค 
ฤดูร้อน 

พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
พบ. 389 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

รวม 6  
(0-18-0) 

4 พบ. 454 การพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน 
 และวิกฤต 
พบ. 465 การรักษาเบื้องต้น 
พบ. 471 การบริหารการพยาบาล 
พบ. 472 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโนม้ 
 ทางวิชาชีพพยาบาล 
พบ. 473 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
 และการผดุงครรภ ์
พบ. 481 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
 ทารกและการผดุงครรภ ์2 
พบ. 483 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

2 (2-0-4) 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
1 (1-0-2) 

 
2 (2-0-4) 

 
3 (0-9-0) 

 
1 (0-3-0) 

พบ. 482 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่
 ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
พบ. 484 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น 
พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
พบ. 489 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ

พยาบาล 
 

3 (0-9-0) 
 
1 (0-3-0) 
1 (0-3-0) 
3 (0-9-0) 

รวม 13 
(9-12-18) 

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

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

ศท. 111 สัจจะและบริการ  
(GE 111 TRUTH AND SERVICE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยพายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง การพัฒนาบุคลิกนิสัยให้มี
จิตสาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตามหลักจริยธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
(GE 113 A PATH TO WISDOM) 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรับผิดชอบจากแหล่งความรู้หรือ
สารสนเทศที่หลากหลาย การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก 

 

ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับสันติภาพ 
(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD GOVERNANCE AND PEACE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์และการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี 

 
1.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานและคณิตศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ 

 

ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
(GE 142 HEALTH MYTHS)  

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวัน การบริโภคอาหาร การออกก าลัง
กาย การบริหารอารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย 

 

ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE QUALITY OF LIFE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ความปลอดภัยและจริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์ วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อมนุษย์
และสังคม  
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1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็นรายวิชาภาษาไทย 

จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3.1 รายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต 

 

ศท. 127 ภาษาไทยเพ่ือการเรียนรู้ 
(GE 127 THAI LEARNING) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นการจับใจความส าคัญ
และการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
1.3.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 

ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  
(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
(เงื่อนไขเป็นรายวิชาเสริมความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีนักศึกษามีคะแนนสอบวัด
ระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา
ศท. 130 โดยไม่นับหน่วยกิต) 

0 (3-0-6) หน่วยกิต 

การฟัง พูด อา่น เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 

ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL COMMUNICATION) 
(รายวิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การอ่านความเรียงเพ่ือความเข้าใจวัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การน าเสนอ เพ่ือการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR LIFELONG LEARNING) 
(รายวิชาบังคับก่อน สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเรียนรู้และท าความเข้าใจ สามารถโต้ตอบ
และน าเสนอในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นผ่านการเขียน การพูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่างๆ 

 

ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  
(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
(รายวิชาบังคับก่อน : สอบได้รายวิชา ศท. 130 หรือได้รับคะแนนสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด) 

3 (3-0-6) หน่วยกติ 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ภาษาอังกฤษในที่ท างาน การอ่าน การเขียนและการสนทนาในบริบท
ของงานประเภทต่างๆ 

 
 
 



28 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 23 หน่วยกิต 
 

คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคมี 
(CH 121 ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY) 

4 (3-3-8) หน่วยกิต 

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง 
สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุลภายในสิ่งมีชีวิต 

 

ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 
(BI  112 HUMAN ANATOMY) 

3 (2-3-6) หน่วยกิต 

ลักษณะโครงสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ทั้งทางมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ ชื่อ 
ต าแหน่งที่ตั้ง และหน้าที่ของอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็นระบบต่างๆ รวมทั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนมนุษย์ในแต่ละ
ช่วงเวลาตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการคลอด 

 

ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
(BI  114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY) 

3 (2-3-6) หน่วยกิต 

รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ วงจรชีวิต และการจ าแนกประเภทของจุลชีพและปรสิตที่อาศัยอยู่ในร่างกาย
มนุษย์ รวมทั้งแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะที่ท าให้เกิดโรค เน้นเกี่ยวกับการติดต่อ การแพร่กระจาย หลักการท าลายและ
การระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ตลอดจนการใช้ภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรค 
 

ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย์ 
(BI 211 HUMAN PHYSIOLOGY) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา ชว. 112) 

3 (2-3-6) หน่วยกิต 

หน้าที่ของส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์  กลไกการท างานของแต่ละอวัยวะในระบบต่างๆ  และ
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ ในการปรับตัวเพ่ือรักษาภาวะสมดุลของร่างกาย 
 

พบ. 104 จิตวิทยาพัฒนาก าร 
(SN 104 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

ทฤษฎี มโนทัศน์จิตวิทยาพัฒนาการ และพัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ รวมถึงพัฒนกิจและการส่งเสริม
พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 

 

พบ. 105 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล  
(SN 105 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาตามระบบการท างานของร่างกาย ผลกระทบต่อภาวะสมดุล การตอบสนองของ
ร่างกาย และการระบุข้อมูลสนับสนุนในการประเมินภาวะสุขภาพส าหรับพยาบาล 

พบ. 201 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  
(SN 201 PHARMACOLOGY FOR NURSES) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา ประเภท กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การน าใช้ในทางคลินิก ขนาด 
ผลข้างเคียง ข้อควรระวัง และค าแนะน าในการใช้ยา รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสมุนไพรไทย 
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พบ. 207 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
(SN 207 HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH PROMOTION) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุข 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การสอนทางสุขภาพ และการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ทางสุขภาพ 
 

พบ. 208 สารสนเทศทางการพยาบาล 
(SN 208 NURSING INFORMATICS) 

1 (0-2-1) หน่วยกิต 

การใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการวิจัยทาง 
การพยาบาล 

 

พบ. 209 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
(SN 209 NUTRITION AND DIET THERAPY) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

 การส่งเสริมด้านโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาก าร ปัญหา
โภชนาการ รายการอาหารแลกเปลี่ยน การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหารส าหรับบุคคลทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย 

 
2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ านวน 81 หน่วยกิต 

2.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี จ านวน 45 หน่วยกิต 
 

พบ. 171 จริยศาสตร์และวิชาชีพพยาบาล  
(SN 171 ETHICS AND NURSING PROFESSION) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

แนวคิดจริยศาสตร์ จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล พัฒนศาสตร์
ของวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพ คุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพ สิทธิของพยาบาล สิทธิผู้ป่วย ความรู้เบื้องต้นทาง
กฎหมาย 
 

พบ. 213 การพยาบาลพ้ืนฐาน 
(SN 213 FUNDAMENTALS OF NURSING) 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

แนวคิด หลักการพยาบาล เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
การวัดสัญญาณชีพ ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การพักผ่อนนอนหลับ การบริหารยา สมดุลสารน้ าในร่างกาย 
การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด และการออกก าลังกาย การดูแลบาดแผล ความต้องการออกซิเจน ส่งเสริมภาวะ
โภชนาการ การขับถ่าย การรับใหม่และการจ าหน่ายผู้ป่วย การบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน      
เชิงประจักษ์ และใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธร รม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

พบ. 221 การพยาบาลมารดาและทารก 
(SN 221 MATERNAL AND NEWBORN NURSING) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 

วิวัฒนาการของการผดุงครรภ์ บทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง การให้ค าปรึกษา
ก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะการมีบุตรยาก กระบวนการตั้งครรภ์ การพยาบาลแบบองค์รวมในระยะ
ตั้งครรภ์ และหลังคลอดที่ปกติหรือผิดปกติเล็กน้อย รวมทั้งการพยาบาลทารกแรกเกิด การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
บูรณาการความรู้ งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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พบ. 232 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 
(SN 232 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์และการพยาบาลจิตเวช การส่งเสริม การป้องกัน รักษา และ
ฟ้ืนฟูปัญหาทางสุขภาพจิต งานสุขภาพจิตและจิตเวช ทีมผู้บ าบัด รูปแบบการบ าบัดทางจิตเวช หลักการและ
กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 

พบ. 241 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
(SN 241 CHILD AND ADOLESCENT NURSING I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

แนวคิด หลักการ บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการประเมิน ส่งเสริมภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของเด็กจนถึงวัยรุ่น รวมถึงการป้องกันโรคและอุบัติเหตุ โดยบูรณาการความรู้ และน ากระบวนการพยาบาล
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 251 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(SN 251 ADULT NURSING I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน  และเรื้อรัง      
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเจ็บปวด ติดเชื้อ ภาวะช็อก บาดแผลไฟไหม้    
น้ าร้อนลวก ความผิดปกติของผิวหนัง การเสียสมดุลของน้ าและเกลือแร่ ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ   
ภาวะผิดปกติของนรีเวช ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ภาวะเซลล์เจริญผิดปกติ และการพยาบาลผู้ป่วย   
ที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

 

พบ. 271 ศาสตร์ทางการพยาบาลและหลักการพยาบาล  
(SN 271 NURSING SCIENCE AND PRINCIPLE OF NURSING)  

2 (1-2-3) หน่วยกิต 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น การซักประวัติ ตรวจร่างกาย      
การบันทึกผลการประเมิน และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กระบวนการพยาบาล และการประยุกต์ใช้
กระบวนการพยาบาลในการวางแผนการพยาบาล 
 

พบ. 273 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล  
(SN 273 INTRODUCTION TO NURSING RESEARCH) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 

แนวคิดพ้ืนฐานการวิจัยทางการพยาบาล กระบวนการวิจัย ชีวสถิติ การวิเคราะห์งานวิจัย การน าผลการวิจัย
มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 

 

พบ. 323 การผดุงครรภ์ 1 
(SN 323 MIDWIFERY I) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 

แนวคิด หลักการของการผดุงครรภ์ หลักการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะเสี่ยง และมีภาวะแทรกซ้อนใน
ระยะตั้งครรภ์ การประเมินสภาวะทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง การมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวม บูรณาการความรู้ งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิ
ผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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พบ. 324 การผดุงครรภ์ 2 
(SN 324 MIDWIFERY II) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคลอด หลักการท าคลอด การพยาบาลระยะคลอดแก่ผู้คลอดทั้งภาวะปกติ     
และ/ หรือที่มีภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงอันตราย การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน และการพยาบาล
มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด การมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 
บูรณาการความรู้ งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

พบ. 333 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2  
(SN 333 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

 โรคทางจิตเวช และแนวทางการวินิจฉัยอาการทางจิตเวช แนวคิดในการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ การ
ดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตสังคม ผู้ที่มีความผิดปกติ
ทางจิต รวมถึงนิติจิตเวช 
 

พบ. 343 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  
(SN 343 CHILD AND ADOLESCENT NURSING II) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

แนวคิด หลักการ บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กจนถึงวัยรุ่นในระยะวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง 
และระยะสุดท้าย โดยบูรณาการความรู้ และน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 352 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  
(SN 352 ADULT NURSING II) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน  และเรื้อรัง      
ที่ได้รับการรักษาด้วยยาและการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัส บกพร่องระบบ
ประสาทและสมอง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของเลือดและหลอดเลือด ระบบหัวใจและหลอด
เลือดหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

พบ. 353 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(SN 353 GERONTOLOGICAL NURSING) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

มโนทัศน์  ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลง การประเมินภาวะสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ           
การจัดบริการแก่ผู้สูงอายุ การน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูสภาพ โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1  
(SN 363 COMMUNITY HEALTH NURSING I) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

แนวคิดการสาธารณสุข ระบบสุขภาพ กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข วิทยาการระบาด และกระบวนการ
พยาบาลอนามัยชุมชน เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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พบ. 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2  
(SN 364 COMMUNITY HEALTH NURSING II) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

แนวคิดและบทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัยชุมชนในการพยาบาลครอบครัว อนามัยโรงเรียน อนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 454 การพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต  
(SN 454 EMERGENCY AND CRITICAL NURSING IN ADULT) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติที่เกิดจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ  และ     
สาธารณภัย บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย การใช้เทคโนโลยีส าหรับช่วยเหลือให้พ้นภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤติ และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

 

พบ. 465 การรักษาเบื้องต้น  
(SN 465 PRIMARY MEDICAL CARE) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

แนวคิด หลักการในการรวบรวมข้อมูล การประเมินภาวะสุขภาพ เพ่ือการคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค 
การวินิจฉัยโรค การรักษาเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การให้
ค าแนะน ารวมถึงการส่งต่อเพ่ือการรักษาที่เหมาะสม ตามขอบเขตของกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 471 การบริหารการพยาบาล  
(SN 471 NURSING ADMINISTRATION) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

หลักและแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การท างานเป็นทีม การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร การเสริมสร้างพลังอ านาจ การบริห าร
เวลา การบริหารหอผู้ป่วย และการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล 

 

พบ. 472 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทางวิชาชีพพยาบาล  
(SN 472 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN NURSING PROFESSION) 

1 (1-0-2) หน่วยกิต 

หลักการและรูปแบบการสัมมนา การวิเคราะห์และสัมมนาประเด็นและแนวโน้มที่ ส าคัญทางการพยาบาลทั้ง
ด้านการศึกษา การบริการ และการบริหาร ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพและวิชาชีพพยาบาล จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี 

 

พบ. 473 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
(SN 473 NURSE PROFESSIONAL AND MIDWIFERY LAW) 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
พยาบาล ข้อบังคับสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
พยาบาล 
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2.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน 36 หน่วยกิต 
 

พบ. 280 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
(SN 280 FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICUM) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในภาวะปกติ และเจ็บป่วย โดย    บูรณา
การความรู้ที่เป็นศาสตร์พ้ืนฐานของชีวิต พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการพยาบาลใน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 281 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(SN 281 ADULT NURSING PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน  และเรื้อรัง ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาและการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะเจ็บปวด ติดเชื้อ ภาวะช็อก บาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
ความผิดปกติของผิวหนัง การเสียสมดุลของน้ าและเกลือแร่ ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ ภาวะผิดปกติของ
นรีเวช ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ภาวะเซลล์เจริญผิดปกติ และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาล  ในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

พบ. 380 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
(SN 380 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICUM) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม เพ่ือการส่งเสริม ป้องกัน 
บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ ทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร
เพ่ือการบ าบัด การให้การปรึกษา กลุ่มบ าบัด และสุขภาพจิตศึกษา โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

พบ. 382 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
(SN 382 ADULT NURSING PRACTICUM II) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน  และเรื้อรัง ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาและการผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัส บกพร่องระบบประสาท
และสมอง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของเลือดและหลอดเลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ 
การประยุกต์กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 

พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 
(SN 384 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกที่มีภาวะ
ปกติแบบองค์รวม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริม
สัมพันธภาพ การปรับตัว การมีส่วนร่วมของครอบครัว การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม 
งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิ
ผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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พบ. 385 ก ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
(SN 385 A CHILD AND ADOLESCENT NURSING PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

2 (0-6-0) หน่วยกิต 

 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กจนถึงวัยรุ่น โดยการประเมิน ส่งเสริมภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ  
ในภาวะสุขภาพดี และภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน โดยบูรณาการความรู้ และน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้     
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 385 ข ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
(SN 385 B CHILD AND ADOLESCENT NURSING PRACTICUM II) 

2 (0-6-0) หน่วยกิต 

 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กจนถึงวัยรุ่น โดยการประเมิน ส่งเสริมภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ  
ในภาวะวิกฤต และเรื้อรัง โดยบูรณาการความรู้ และน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้  ในการดูแลสุขภาพ    
แบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 388 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
(SN 388 GERONTOLOGICAL NURSING PRACTICUM) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

2 (0-6-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยใช้ศาสตร์ผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริม ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

พบ. 389 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
(SN 389 COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM 1)  
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบได้รายวิชา พบ. 280) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม กลวิธีการสาธารณสุข ระบาดวิทยา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 481 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  
(SN 481 MATERNAL- NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY PRACTICUM II) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ โดยน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกที่มีภาวะ
ผิดปกติหรือเสี่ยงอันตรายแบบองค์รวม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การ
สร้างสัมพันธภาพ การปรับตัวและการมีส่วนร่วมของครอบครัว การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม 
งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิ
ผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 

พบ. 482 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
(SN 482 EMERGENCY AND CRITICAL NURSING PRACTICUM IN ADULT) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤตที่เกิดจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ  และสาธารณภัย 
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ และดูแลผู้ป่วย เพ่ือรักษาไว้ซึ่งชีวิต ลดอัตราตาย ภาวะแทรกซ้อน 
รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย และเสียชีวิต โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์
กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
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พบ. 483 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
(SN 483 COMMUNITY HEALTH NURSING PRACTICUM 2) 

1 (0-3-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบ้าน โรงเรียน ชุมชน โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 484 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น 
(SN 484 PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICUM) 

1 (0-3-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล ประเมินภาวะสุขภาพ เพ่ือการคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัยโรค การ
รักษาเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านปัจจุบันพยาบาล และภาวะฉุกเฉิน การให้ค าแนะน า รวมถึงการส่ง
ต่อเพ่ือการรักษาที่เหมาะสม ตามขอบเขตของกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
(SN 488 NURSING ADMINISTRATION PRACTICUM) 

1 (0-3-0) หนว่ยกิต 

ปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผู้ป่วย การบริหารความเสี่ยง การท างานเป็นทีม บทบาทหัวหน้าเวร และ
สมาชิกทีม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

พบ. 489 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล 
(SN 489 PRACTICUM IN NURSING PROFESSION) 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่สนใจ เสริมสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ น ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และ/ หรือรายวิชาใดๆ ที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลัยพายัพในระดับปริญญาตรี ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รายวิชา
เลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มีดังนี้ 

 

พบ. 295 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล 
(SN 295 ENGLISH FOR NURSING PROFESSION) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร เชิงวิชาชีพ
ระหว่างบุคลากรในทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการ 

 

พบ. 296 วิถีสุขภาพทางเลือก 
(SN 296 ALTERNATIVE HEALTH CARE) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

การดูแลสุขภาพทางเลือก สมดุลธรรมชาติ และการประยุกต์ใช้กับการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน เพื่อการดูแล สร้างเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสุขภาพแบบองค์รวม 
 

พบ. 297 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 
(SN 297 TRANSCULTURAL NURSING) 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ปรากฏการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดูแล
สุขภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการให้การ
พยาบาลที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
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พบ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านสุขภาพ 
(SN 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN HEALTH CARE) 

9 (0-40-20) หน่วยกิต 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการทางสุขภาพอย่างมีระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนไป
ปฏิบัติงาน และให้นักศึกษาปฏิบัติงานในฐานะพนักงานที่สถานประกอบการหรือองค์การต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 

 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ สาขาวิชาอื่น 
 

พบ. 294 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(SN 294 FIRST AID) 

3 (2-2-5) หน่วยกิต 

หลักการและความส าคัญของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ลักษณะของอุบัติเหตุที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวัน 
หลักการให้ความช่วยเหลือขั้นต้นแก่ผู้บาดเจ็บ และผู้เจ็บป่วยก่อนที่จะน าส่งโรงพยาบาล ฝึกปฏิบัติการส ารวจ ประเมิน
สภาพผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วย การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล การท าความสะอาด
บาดแผล การห้ามเลือด การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางเยาวเรศ  สมทรัพย ์

3-5699-00017-83-8 
รอง
ศาสตรา
จารย ์

พย.ม. (การพยาบาล
อนามัยชุมชน)  
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2543 

----------------------- 
วท.บ. (พยาบาลและผดุง
ครรภ์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2532 

---------------------- 
ประกาศนียบตัร
ผู้เชี่ยวชาญโยคะ  
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร,์ 2546 

---------------------- 
ประกาศนียบตัรครูโยคะ 
มูลนิธิหมอชาวบ้าน  
ประเทศไทย, 2547 

---------------------- 
Certification in 
teacher training 
(Yoga during 
pregnancy and 
postnatal care), 
Pranava 
Yogadhamma Trust 
(R.), Mysore, India, 
2550  

-  ฐิติพร อิงคถาวรวงศ,์ และ 
เยาวเรศ สมทรัพย.์ (2556). 
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยห้อง
คลอด. สงขลา: คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 สงขลานครินทร.์  
 (มีนาคม, 159 หน้า) 
-  เยาวเรศ สมทรัพย,์ และฐิติพร 

อิงคถาวรวงศ.์ (2557). การ
ดูแลสุขภาพแบบทางเลือก
และแบบผสมผสานของ  

   สตรีตั้งครรภไ์ทยในภาคใต.้ 
วารสารสภาการพยาบาล, 29 
(2), 114-126. (มีนาคม-
พฤษภาคม, 13 หน้า) 

-  เยาวเรศ สมทรัพย,์ 
บรรณาธิการ. (2558). การ
ผดุงครรภ ์(เล่ม1). สงขลา: 
สงขลา: หาดใหญ่เบสสเ์ซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากดั. 
(เมษายน, 578 หน้า) 

-  เยาวเรศ สมทรัพย,์ 
บรรณาธิการ. (2558). การ
ผดุงครรภ ์(เล่ม 2).  

 สงขลา: ซีพี โปรสเปค จ ากัด.  
 (เมษายน, 494 หน้า) 

เริ่ม
ปฏิบัติ
หน้าท่ี  

15 ก.ค. 
2558 

6.91 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
2 นางสาวศรินทร์ทิพย์  

ชวพันธุ์ 
3-5099-00842-61-8 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 

Ph.D. (Nursing) 
University of 
Washington, Seattle, 
USA, 2004 

--------------------- 
M.S. (Nursing) 
University of 
Washington, Seattle,  
USA, 2004 

--------------------- 
วท.ม. (สรีรวิทยา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2534 

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2527 

 ศรินทร์ทิพย ์ชวพันธุ์ 
(2555). ผลของโปรแกรม
การสอนต่อความรู้และ
พฤติกรรมการส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยัของ
ผู้ปกครองเด็กท่ีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแม่แฝกใหม.่ 
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 
15(1).  
(มกราคม-มิถุนายน) 

6.13 6.68 

3 นางพีรนุช  ลาเซอร ์
3-5099-01357-58-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Nursing) 
University of 
Missouri, Columbia, 
USA, 2005  

----------------------- 
พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2540  

----------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2536 

 พีรนุช ลาเซอร์. (2555). 
การวิเคราะห์แยก
ประสบการณ์และบริบทของ
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจยัเชิง
ปรากฏการณ์วิทยาทางการ
พยาบาล. วารสารเกื้อ
การุณย,์ 19, 16-25. 
(กรกฎาคม-ธันวาคม,  
10 หน้า) 
 LeSeure, P. and 
Chongkham-ang, S. (2015). 
The Experience of 
Caregivers Living with 
Cancer Patients: A 
Systematic Review and 
Meta-Synthesis. Journal 
of Personalized 
Medicine, 5, 406-439. 
(November, 34 pages) 

7.34 7.03 

4 นางสาวรุ่งฤดี  วงค์ชุม 
3-5201-01492-92-8 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 

Ph.D. (Nursing) 
University of East 
Anglia, UK, 2013 

--------------------- 
สค.ม. (สังคมสงเคราะห์

--  Wongchum, R. & 
Ramjeet, Janet. (2013). 
Do family factors and 
gender influence 
violent behaviour in 

7.93 6.94 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแพทย์ฝ่ายจิต) 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร,์ 2539  

---------------------- 
ศศ.บ. (ปฐมวัย) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2547  

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2537 

Thai adolescents : A 
cross-sectional study. 
International Journal of 
Nursing, 2(2), 1-8.  
(8 pages) 

5 นายรุ่งศักดิ ์ ศิรินิยมชัย 
3-1009-04112-69-5 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 

พย .ม.  (การพยาบาล
ผู้สูงอายุ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,
2545  

--------------------- 
วุฒิบัตรความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะทาง การ
พยาบาลผู้สูงอายุ  
สภาการพยาบาล, 2548 

--------------------- 
ประกาศนียบตัรอาชีว 
อนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน, 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธริาช , 2537  

---------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
การผดุงครรภ์), 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
2531 

 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย. (2555). 
บทบาทพยาบาลกับการดูแล
เท้าด้วยตนเองในผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน. วารสารสมาคม
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์
ผู้สูงอายไุทย, 13(3), 1-11. 
(กันยายน-ธันวาคม, 11 หน้า) 
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย. (2556). 
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในการดูแลเท้าของผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน. รามาธิบดี
พยาบาลสาร, 19(2), 183-
193. (พฤษภาคม-สิงหาคม, 
11 หน้า) 
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย. (2558). 
รองเท้าส าหรับผู้ป่วย
เบาหวาน. รามาธิบดีพยาบาล
สาร, 21(3), 298-308. 
(พฤษภาคม-สิงหาคม, 11หน้า)  
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย และ 
สุจันทร์ ขันตี. (2559). 
บทบาทพยาบาลในทีมสห
สาขาวิชาชีพกับการดูแลเท้า
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสาร
พยาบาลสาธารณสุข, 30(1), 
103-112. (มกราคม-เมษายน, 
10 หน้า) 
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย,  
พิมผกา ปัญโญใหญ่, 
และสรัญญา พิจารณ์. (2559). 

8.03 8.62 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
การประเมินความเสีย่งและ
การจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, 30(3). 145-155. 
(กันยายน-ธันวาคม, 11 หน้า)  

6 นางพิมผกา  ปัญโญใหญ ่
3-5101-01090-59-5 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้สูงอายุ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2550 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2539 

 พิมผกา ปัญโญใหญ่. 
(2555) .การออกก าลังกาย
แบบแอโรบิคส าหรับผู้สูงอายุ. 
วารสารพยาบาลศาสตร์และ
สุขภาพ, 35(2). 140-148. 
(เมษายน-มิถุนายน, 9 หน้า) 
 รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย,  
พิมผกา ปัญโญใหญ่, 
และสรัญญา พิจารณ์. (2559). 
การประเมินความเสีย่งและ
การจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วย
เบาหวาน. วารสารพยาบาล
สาธารณสุข, 30(3). 145-155. 
(กันยายน-ธันวาคม, 11 หน้า) 

5.76 
(ผู้ช่วย
คณบดี) 

3.48 
(ผู้ช่วย
คณบดี) 

7 นางทศา  ชัยวรรณวรรต 
(นางกุลธิดา สุภาคุณ) 
3-5019-00617-76-5 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช) 
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั, 2549  

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2545 

 กุลธิดา สภุาคณุ. (2555). 
การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมี
ความเครยีด. วารสารการ
พยาบาลจติเวชและสุขภาพ 
จิต, 26(3). 1-14.  
(กันยายน-ธันวาคม, 14 หน้า) 
 ทศา ชัยวรรณวรรต. 
(2559). บทบาทพยาบาลใน
การส่งเสริมสุขภาพจติ. 
วารสารการพยาบาลจติเวช
และสุขภาพจิต, 33(3). 1-14.  
(กันยายน-ธันวาคม, 14 หน้า) 

6.78 8.30 

8 นางวัลลภา  ทรงพระคุณ 
3-5099-00965-67-1 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์

 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Nursing) 
Victoria University,                       
Melbourne, Australia,  
2010 

----------------------- 
พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
2542 

----------------------- 

- Mccann T.V., 
Songprakun W. & 
Stephenson J. (2015). A 
randomized controlled 
trial of guided self-help 
for improving the 
experience of caring for 
carers of clients with 
depression. Journal of 
Advanced Nursing 1600-

0.15 
(คณบดี) 

0.05 
(คณบดี) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
 

 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2531 
 

1610. (July 10 pages) 
 McCann T V., 

Songprakun W, and 
Stephenson J. (2015). 
Effectiveness of guided 
self-help in decreasing 
expressed emotion in 
family caregivers of 
people diagnosed with 
depression in Thailand: a 
randomised controlled 
trial. BMC Psychiatry. 
15:258 (October, 8 pages) 
DOI 10.1186/s12888-015-
0654-z. 
 วัลลภา ทรงพระคณุ, และ
ปาริชาติ มาปัน. (2558). ผล
ของโปรแกรมบรรณบ าบัด
เพื่อปรับความคดิและ
พฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้า
และประสบการณ์การดูแล
ของผู้ดูแลผูป้่วยโรคเรื้อรัง. 
วารสารสวนปรุง. (กันยายน–
ธันวาคม) 
 วัลลภา ทรงพระคณุ, และ 
ปาริชาติ มาปัน. (2558). ผล
ของการใช้คู่มือดูแลตนเองต่อ
ประสบการณ์การดูแลของ
ผู้ดูแลทีม่ีภาวะซึมเศร้า. 
วารสารการพยาบาล การ
สาธารณสุข และการศึกษา. 
23-35. (กันยายน–ธันวาคม, 
13 หน้า) 

9 นางจิตนธ ี ริชช่ี 
3-5014-00417-66-0 

อาจารย ์ Ph.D. (Nursing) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2010 

----------------------- 
Post Graduate 
Certification 
(Research Methods)  
Robert Gordon 

- Paisan 
Thanyawinichkul, Myo 
Nyein Aung, Saiyud 
Moolphate, Chitima 
Katonyoo, Wantanee 
Chawapong, Panida 
Sennun, Waraporn 
Wanchaitanawong, 

11.64 8.27 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
University, Aberdeen, 
UK, 2007 

----------------------- 
วท.ม. (พยาบาล
สาธารณสุข)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2539 

----------------------- 
ประกาศนียบตัร             
(การพยาบาลและผดุง
ครรภ์ ช้ันสูง)  
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช, 
2533 

Wittaya Tanaree, Mujjalin 
Pangsiri, Kanyapat 
Chaeye, Jitnatee Richie, 
Naiyana Metha, Nitcha 
Kongarin, Phikul Tinamas, 
Songyos Khamchai, 
Surasing Wisarutrat, and 
Amorn Nondasuta. 
Dependency, Disability, 
Depression and Health 
Behaviors of the Oldest 
of the Old Community 
Residents: A Community 
Survey in Chiang Mai, 
Thailand. (2016). J Public 
Health Dev Ctries, 2(2). 
183-198. (July, 16 pages) 

10 นางเกรียงวรา  เข็มทอง 
(นางสาวเกรียงวรา  นาวิน) 
3-5711-00180-22-2 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2556 

-------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พะเยา, 2548 

 เกรียงวรา นาวิน
ประเสริฐ. (2558). ผลของ
โปรแกรมการส่งเสริม
สมรรถนะแห่งตนและการ
สนับสนุนทางสังคมต่อความ
ร่วมมือในการรักษาและการ
มาตรวจซ้ าก่อนวันนัดของผู้ที่
มีภาวะหัวใจล้มเหลว. 
พยาบาลสาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 42(2). 
11-23. (ธันวาคม, 13 หน้า) 

7.73 8.98 

 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า 

1) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางสาวกัญญาพัชญ ์  

จาอ้าย 
3-5013-00190-97-3 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 

ศศ.ม. (การส่งเสริม
สุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2550 

---------------------- 

พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 

 กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, และ
อรพิน จุลมลุส.ิ (2556, 
กุมภาพันธ)์. ผลการใช้
โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
มติิทางสังคมและจติวิญญาณ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

10.06 8.37 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2541 แมคคอร์มิค. รายงานน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัย
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
เชียงใหม่.  
13 กันยายน 2556. 
 กัญญาพัชญ์ จาอ้าย,      
ศิรินุช จันทรางกูล, และ      
ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง. (2555). 
ผลการใช้เกมส์ค าศัพท์หรรษา
ในการเรียนวิชาการพยาบาล
ฐาน พบ. 201 คณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค 
มหาวิทยาลยัพายัพ. วารสาร
พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ. 
35(2). 83-90.  
(เมษายน-มิถุนายน, 8 หน้า) 
 กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, และ
อรพิน จุลมลุส.ิ (2012). The 
Effects of A Health 
Promotion Program on 
Health-Promoting 
Behaviors on Nursing 
Students at McCormick 
Faculty of Nursing, 
Payap University. 1st Mae 
Fah Luang University 
International Conference, 
29 November 2012.  
 
 

2 นางนพรัตน์  ธาระณะ 
3-5802-00019-93-7 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
มารดาและทารกแรก
เกิด) มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2544 

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2538 

------------ 
 

6.43 8.05 

3 นางสาวรัชนีกร  สันติธรรม 
3-5099-01122-64-3 
 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล
มารดาและทารกแรก
เกิด) มหาวิทยาลัย 

------------ 
 

8.05 7.34 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
มหิดล, 2545 

----------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2528 

4 นางชัชฎาภรณ์  นันทขว้าง 
3500700258167 

 พย.ม. (การพยาบาลสตรี)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2547 

--------------------- 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร
บัณฑิต) มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม,่ 2539 

--------------------- 
ประกาศนียบตัรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาล 
อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2550 

------------ เริ่ม
ปฏิบัติ
หน้าท่ี  
5 ม.ค. 
2558 

7.84 

5 นางอมรเลิศ  พันธ์วัตร ์
3670300929331 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาลสตรี)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2548 

----------------------- 
วุฒิบัตรความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะทาง (การ
พยาบาลผู้สูงอายุ)  
สภาการพยาบาล, 2554 

----------------------- 
พย.บ (พยาบาลศาสตร
บัณฑิต)  
มหาวิทยาลยั เชียงใหม,่ 
2537 

------------- 
 

เริ่ม
ปฏิบัติ
หน้าท่ี  
5 ม.ค. 
2558 

8.09 

6 นางรัตนาภรณ ์ 
ธนศิริจิรานนท์ 
3-5019-00120-57-7 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
สตรี) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2550  

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2541 

------------ 
 

ลาศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญา
เอก 

7.55 

7 นางจีระภา  บุษยาวรรณ อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล ------------ 8.66 7.30 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
3-5701-00517-40-4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

มารดาและทารกแรก
เกิด)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2551  

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2545 

 

8 นางประไพศรี  กาบมาลา 
3-5106-00315355 

 พย.ม. 
(การพยาบาลอาชีว 
อนามัย) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2555 

--------------------- 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์
บัณฑิต)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2542 

------------ 
 

เริ่ม
ปฏิบัติ
หน้าท่ี  
5 ม.ค. 
2558 

8.58 

 
2) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิทีส่ าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางอรอนงค ์ ธรรมจินดา 

3-5201-01264-03-8 
อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNP (Nursing 
Practice), Valparaiso 
University, USA, 2013 

----------------------- 
วท .ม . (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2539  

---------------------- 
วท .บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ)์  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2534 
 

 กัญญาพัชญ์ จาอ้าย, อรพิน 
จุลมสุ,ิ อรอนงค์ ธรรมจินดา, 
เกศินี วุฒิวงศ,์ และเอกสิทธิ์ 
ไชยปิน. (2558, ธันวาคม). 
ผลของโปรแกรมการเรยีนรู้
แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
บ้านแม่ต๋อม ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม.่ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ การ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ครั้งท่ี 
5 ประจ าปี 2558 (หน้า 694-
701, 8 หน้า). ขอนแก่น: 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

7.51 7.04 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิทีส่ าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
น าเสนอโดยวาจา 25 
ธันวาคม 2558. 

  Thammajinda, O. (2012). 
The Effectiveness of A 
Parental Education 
Intervention about A 
Child-Oriented Approach 
to Toileting for Healthy 
Thai Toddlers. 1st Mae 
Fah Luang University 
International Conference 
2012 (pp. 179). Chiang 
Rai: Mae Fah Luang 
University. Oral 
presentation on 29 
November 2012. 

2 นางจริยา  อินทะพันธุ ์
3-5099-01123-22-4 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล
กุมารเวชศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2544 

----------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2530 

------------ 6.56 6.80 

3 นางสาวพิมพ์ชนก  ต่อวงศ ์
3-5099-01232-57-1 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาลด้าน
การควบคุมการติดเช้ือ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2548 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2543 

------------ 3.94 
(ผู้ช่วย
คณบดี) 

3.83 
(ผู้ช่วย
คณบดี) 

 
 
 
 
 
 
 

3) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฉุกเฉินและวิกฤติ 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางสาวจริยา  ชาตเิชยแดง 

3-5099-00548-27-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Nursing) 
University of 
Rochester, New York, 
USA, 2005 

----------------------- 
วท.ม. (สรีรวิทยา)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2537 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาล
อายุรศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2530 

----------------------- 
ประกาศนียบตัร (ผดุง
ครรภ์)  
วิทยาลัยพายัพ, 2526  

----------------------- 
อนุปริญญา (การ
พยาบาลและอนามัย) 
วิทยาลัยพายัพ, 2525 

------------ 6.21 6.15 

2 นางปรารถนา  ลังการ์พินธ์ุ 
3-5005-00593-40-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Nursing 
Studies (The 
University of Hull, 
Hull, UK, 2006  

---------------------- 
Post  Graduate 
Certification 
(Research Training) 
The University of 
Hull, Hull, UK, 2005 

--------------------- 
วท.ม. (สรีรวิทยา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,  
2532 

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2527 

------------ 6.23 6.33 

3 นางสาวนัยนา  เมธา อาจารย ์ Ph.D. (Nursing) ------------ 7.35 9.65 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
3-5005-00433-37-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of 
Aberdeen, Scotland, 
UK, 2013  

--------------------- 
วท.ม. (โภชนศาสตร
ศึกษา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2544  

---------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2540 

 

4 นางสาวปริญญา   
พรหมเดชะ 
3-5014-00262-28-3 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Nursing)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2014 

--------------------- 
พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2544   

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2538 

------------ 
 

7.48 8.56 

5 นางเทวาพร  ศุภรักษ์จินดา 
3-5099-01481-93-7 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
อายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2538 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาล
ศัลยศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2528 

----------------------- 
ประกาศนียบตัร (ผดุง
ครรภ์)   
วิทยาลัยพายัพ, 2526 

--------------------- 
อนุปริญญา (การ
พยาบาลและอนามัย) 
วิทยาลัยพายัพ, 2525 

------------ 
 

5.44 
(ผู้ช่วย
คณบดี) 

3.84 
(ผู้ช่วย
คณบดี) 

6 นางสาวนงลักษณ์   อาจารย ์ Certificate of Art & ------------ 7.21 7.53 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
วฺฒิปรีชา 
3-5099-00241-47-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Science of Teaching 
in Nursing , Faculty 
of Nursing, ChiangMai  
University, 2013  

----------------------- 
Certificate of 
Occupational and 
Environmental 
Health Nursing 
Specialist  
(COHN-S), 2012                  

--------------------- 
Master of Nursing 
Science (Adult 
Nursing) 
Ramathibodi Faculty 
of Medicine, Mahidol 
University, 1997 

--------------------- 
Bachelor Science 
(B.Sc.) (Public Health 
Nurse) Chiang Mai 
University, 1986 

--------------------- 
Diploma in Nursing 
and Certificate in 
Midwifery,  
McCormick Faculty 
of Nursing, 1980 

 

7 นางสุภาภรณ ์ จองค าอาง 
3-5802-00016-90-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่)
มหาวิทยาลยัมหิดล,  
2542 

-------------------- 
หลักสตูรเฉพาะทาง
(สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป: 
การรักษาโรคเบื้องต้น)              
สภาการพยาบาล, 2549  

--------------------- 
ประกาศนียบตัร             
(การพยาบาลและผดุง
ครรภ์ ช้ันสูง) 

--------------- 6.41 7.16 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีล าปาง, 2537 
8 นางสาวขัตติยาพร  คนเท่ียง 

3-5015-00156-18-3 
 

อาจารย ์
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2548 

----------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2535 

   

 ขัตติยาพร คนเที่ยง, วัลลภา 
ทรงพระคณุ, รุ่งศักดิ์ ศิรินยิมชัย, 
และพมิผกา ปญัโญใหญ.่ (2559). 
การพัฒนารูปแบบการมสี่วนร่วม
ของข้าราชการต ารวจในการดูแล
สุขภาพจิตตนเองและครอบครัว. 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยั 
พายัพ, คณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค.  
(มิถุนายน, 62 หน้า) 
 พิมผกา ปัญโญใหญ,่ รุ่งศักดิ์ 
ศิรินิยมชัย. วัลลภา ทรงพระคณุ, 
และขตัตยิาพร คนเทีย่ง. (2559). 
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพื่อ
พัฒนาชุดความรู้ในการสร้าง
เสริมความสุขทางกาย. 
เชียงใหม:่ มหาวิทยาลยั 
พายัพ, คณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค.  
(มิถุนายน, 72 หน้า) 

4.10 
(รอง

คณบดี) 

3.69 
(รอง

คณบดี) 

9 นางสาวปรมาภรณ์  นิรมล 
3-5099-01123-46-1 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2548 

----------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2530 

------------ 
 

7.42 7.53 

10 นางสาวโสพรรณา  
ฉัตรหลวง  
3-5001-00511-02-3 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

วท.ม. (วิจัยพฤติกรรม
ศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยั                    
ศรีนครินทรวโิรฒ, 2548  

--------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2539 

------------ 
 

8.18 7.05 

11 นางณยฎา  สรวิสตูร อาจารย ์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) ------------ 7.61 9.76 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
3-5603-00948-34-4 
 
 
 

 
 
 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2550 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2546 

 

12 นางสาวพัชรกันย์  
ฉัตรวิไลลักษณ ์
3-6097-00350-44-3 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

ศษ .ม.  (การส่งเสรมิ
สุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,
2550 

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2542 

------------ 
 

7.79 7.80 

13 นางเบญจมาศ  ถาดแสง 
3 5014 00556  97  0 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล
ผู้สูงอายุ)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2554 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2541 

------------ 
 

7.33 7.28 

14 นางกัญญาวีร ์ สิริโรจนามณ ี
3-5603-00223-62-5 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2557 

--------------------- 
ศศ.ม. (การส่งเสริม
สุขภาพ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2546  

--------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ,  
2541 

 รุ่งศักดิ ์ศิรินิยมชัย,      
พิมผกา ปัญโญใหญ่, และ
กัญญาวีร์ สิริโรจนามณ.ี 
(2555). ผลของโปรแกรมการ
อบรมต่อการรับรูส้มรรถนะ
แห่งตนและพฤติกรรมการ
ดูแลเท้าในผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน. (รายงานวิจัย
ฉบับท่ี 278). เชียงใหม:่ 
มหาวิทยาลยัพายัพ,  
คณะพยาบาลศาสตร ์
แมคคอร์มิค.  
(กันยายน, 83 หน้า) 

11.06 8.39 

15 นายวโรดม  เสมอเชื้อ 
2-5601-00012-46-1 
 

อาจารย ์
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
ผู้ใหญ่) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

------------ เริ่ม
ปฏิบัติ
หน้าท่ี  

8.55 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2558 
--------------------- 

พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2552 

1 ก.ย. 
2559 

 

4) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางสาวทีปประพิน        

สุขเขียว 
3-5099-00203-88-7 
 

อาจารย ์ พย.ม (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2542 

--------------------- 
วทบ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2532 

--------------- 
 

7.49 8.43 

2 นางสาวเนตรดาว  ธงซิว 
3-5005-00292-68-0 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  
2553  

--------------------                         
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2547 

------------ 6.88 8.83 

3 นางศิริรัตน ์ นิตยวัน 
3-3306-00038-90-6 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2553 

--------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2545 

------------ 
 

6.83 8.57 

4 นางสาวปรีชญา  นันตะรัตน ์
1-5799-00124-22-1 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2559 

--------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ

------------ เริ่ม
ปฏิบัติ
หน้าท่ี  
1 พ.ค. 
2559 

8.30 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
ผดุงครรภ)์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2552 

 
5) กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางสาวพนิดา  เซ็นนันท ์

3-5099-00159-91-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สด. (บริหารงาน
สาธารณสุข)
มหาวิทยาลยัมหิดล,  
2547 

---------------------- 
วท.ม. (โภชนศาสตร์)
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2533 

---------------------- 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธริาช, 2549 

---------------------- 
วท.บ. (โภชนวิทยา) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2526 

---------------------- 
ประกาศนียบตัร (ผดุง
ครรภ์)   
วิทยาลัยพายัพ, 2522 

---------------------- 
อนุปริญญา (การ
พยาบาลและอนามัย) 
วิทยาลัยพายัพ, 2521 

----------- 
 

6.51 6.40 

2 นางวราภรณ ์ สระมัจฉา 
3-5099-01122-06-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2541  

---------------------- 
สบ. (สาธารณสุข) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย  
ธรรมาธริาช, 2531   

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาล
อายุรศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530  

------------ 
 

5.26 
(รอง

คณบดี) 

3.81 
(รอง

คณบดี) 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศนียบตัร (ผดุง
ครรภ์)  
วิทยาลัยพายัพ, 2526  

--------------------- 
อนุปริญญา (การ
พยาบาลและอนามัย) 
วิทยาลัยพายัพ, 2525 

3 นางนงนชุ  แหล่งอุโมงค ์
3-5101-01296-25-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2543  

--------------------- 
หลักสตูรเฉพาะทาง
(สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป: 
การรักษาโรคเบื้องต้น)               
สภาการพยาบาล, 2548   

---------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัย
พายัพ, 2537 
 

--------------- 
 

10.99 8.74 

4 นางสาวนุชยงค์   
เยาวพานนท์ 
3-5099-00467-62-1 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาลด้าน
การควบคุมการติดเชื้อ) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2544  

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2539 

------------ 
 

ลาศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญา
เอก 

7.45 

5 นางกฤตธีรา  เพียรรักษ์การ 
3-5005-00126-48-8 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล 
อาชีวอนามัย) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2548 

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)  
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2541 

------------ 
 
 
 
 
 

10.85 8.42 

6 นางขนิษฐา  จันทร์เทศ 
3-5711-00175-14-8 

อาจารย ์ วท.ม. (โภชนวิทยา)  
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
พ.ศ. 2552 

-------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ

------------ 10.94 8.42 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
พ.ศ. 2546 

7 นางสาวมานิดา  เดชากุล 
1-6199-00007-05-3 
 
 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน) 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต,ิ 2555 

--------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ)์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2549 
 

-  มานิดา เดชากุล. (2557). 
การสร้างข้อเสนอเชิงนโยบาย
เพือ่พัฒนาระบบการดูแลผู้
เป็นเบาหวานที่ควบคมุระดับ
น้ าตาลในเลือดไม่ได้ 
กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน
แม่กลอง โรงพยาบาลสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้า จังหวัด
สมุทรสงคราม. วารสาร
พยาบาลทหารบก, 15(3). 
269-278.  
(กันยายน-ธันวาคม, 10 หน้า) 

---- 8.23 
เริ่ม

ปฏิบัต ิ
งาน วันท่ี 
15 ก.ค. 
2559 

 
6) กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 

ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
1 นางสิริรตัน ์ จันทรมะโน 

3-1699-00032-37-7 
รอง
ศาสตรา
จารย ์

วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2537 

--------------------- 
ประกาศนียบตัร (การ
บริหารโรงพยาบาล)     
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536 

--------------------- 
Certificate 
(Orthopedic Nursing) 
Veterans General 
Hospital, Republic of 
China, 1988 

--------------------- 
ประกาศนียบตัร (การ
พยาบาลและผดุงครรภ)์ 
โรงเรียนพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัย กรม
แพทย์ทหารเรือ, 2526 

 สิริรัตน์ จันทรมะโน. 
(2556, พฤษภาคม). ผลการ
แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา
การพยาบาลพื้นฐาน. รายงาน
น าเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.). 16 
กุมภาพันธ์ 2556. 
 สิริรัตน์ จันทรมะโน. 
(2555, มิถุนายน). รูปแบบการ
สอนในคลินิกโดยการ
ประยุกต์ใช้แผนท่ีความคิด. 
รายงานน าเสนอในการประชุม
วิชาการ วิจัยทางการศึกษา 
ครั้งท่ี 14 วิจัย “พลังพัฒนา
ทางการศึกษาประเทศอย่าง
ยั่งยืน” พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ. 
1 มิถุนายน 2555. 
 ได้รับการจดอนุ

7.16 7.20 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
สิทธิบัตรหมอนส าหรับฝึกท า
แผลท่อระบาย เลขท่ี 8115
เมื่อ 13 มิถุนายน 2556 
- ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร หมอนส าหรับฝึกท า
แผลและตัดไหม เลขท่ี 8116
เมื่อ 13 มิถุนายน 2556 
- ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรรถเข็นสระผมส าหรับ
ผู้ป่วย เลขท่ี 8600
เมื่อ 25 ธันวาคม  2556 

2 นางสาวกาญจนา  ใจจ้อย 
3-5013-00219-15-7 

อาจารย ์ วท.ด (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2554 

---------------------- 
วท.ม (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2545 

---------------------- 
พย.บ (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2542 
 

 อนงค์ ภิบาล, และคณะ. 
ประสบการณ์ของอาจารย์
พยาบาลจากการฝึกอบรม 
“ศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล” รุ่นท่ี 3     
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม 
ครั้งท่ี 6, 30-31 พฤษภาคม 
2557, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม, นครปฐม, ประเทศ
ไทย. 
 S. Chansintop, et al. 
Spiritual Caring For Dying 
Muslim Patients: A 
Concept Analysis. 
Proceeding of The 5th 
International Conference of 
Suan Sunandha Rajabhat 
University, April 24-25, 
2014, Suan Sunandha 
Rajabhat  
University, Bangkok, 
Thailand. p. 272-279. 

8.11 
 
 

9.06 

3 นางสาวศุภนารี  เกษมมาลา 
3-5012-00037-93-6 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. (Nursing) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 
2016 

--------------------- 
วท.ม. (จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การ)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 

------------ 
 
 

ลาศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญา
เอก 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
 2546  

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 
2540 

4 นางพูนพิลาศ  โรจนสุพจน ์
3-5099-01123-48-8 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การบริหารการ
พยาบาล)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2541 

--------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2530 

------------ 
 

6.45 8.05 

5 นางประวีดา  ค าแดง 
3-5004-00212-04-8 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

พย.ม. (การพยาบาล
สตรี) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2550 

---------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2544 

------------ 
 

7.70 9.39 

6 นางสาวศิรลิักษณ์  อุ่นเมือง 
3-5014-00087-82-1 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

วท.ม. (เภสัชวิทยา)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2550 

----------------------- 
พย.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์)
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2546 
 

 กัญญาพัชญ ์จาอ้าย,  
ศิรินุช จันทรางกูล, และ 
ศิริลักษณ์ อุ่นเมือง. (2555). ผล
การใช้เกมส์ค าศัพท์หรรษาในการ
เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
(พบ.201) ของนักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัย 
พายัพ. วารสารพยาบาลศาสตร์
และสุขภาพ. 35(2). 83-90.  
(เมษายน-มิถุนายน, 8 หน้า) 

7.81 7.31 

7 นางนภาพร  วงค์วิวัฒนนุกิจ 
3-5201-01276-52-4 

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล 
อาชีวอนามัย) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
2552 

-------------------- 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร
บัณฑิต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2546 

------------ 7.73 8.92 

8 นางอัชฌา  วารีย์ อาจารย ์ พย.ม. (บริหารการ ------------ 6.83 8.52 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ- สกลุ ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิที่ส าเร็จ /
สาขาวิชา/ สถาบัน/ ปี

ที่ส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ ต ารา /
วิจัย 

ภาระการสอน 
หลักสูตร

เดิม 
หลักสูตร

นี้ 
3-5001-00255-50-7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พยาบาล)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2554 

----------------------- 
พท .ว (การแพทย์แผน
ไทยประเภทเวชกรรม
ไทย)  
กระทรวงสาธารณสุข, 
2553 

---------------------- 
พท .ภ (การแพทย์แผน
ไทยประเภทเภสัชกรรม
ไทย)  
กระทรวงสาธารณสุข, 
2553 

----------------------- 
วท.บ. (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ์) 
มหาวิทยาลยัพายัพ, 2529 

 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
2. ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทาง

วิชาชีพ 
3. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักการดูแลแบบเอื้ออาทรแก่ผู้ใช้บริการ ตามกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ 
4. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  กฎหมาย 

และสิทธิของบุคคล 
5. ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
6. มีทักษะในการบริหารจัดการตามบริบททางสังคม และวิชาชีพ 
7. แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา ในหน่วยบริการสุขภาพ 

หรือชุมชน 
8. ประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล 
9. ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล  การบ าบัดและการบรรเทาอาการ 

และการฟื้นฟูสุขภาพ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพ 
 

4.2 ช่วงเวลา (รวมอยู่ในการจัดตารางสอน) 
4.3 การจัดตารางสอน 
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ชั้นปี/  
ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/ จ านวนชั่วโมงและเวลาเรียน 

2/ 2 พบ. 280 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 

2/ ฤดูร้อน พบ. 281 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละ 
ไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

3/ 1 พบ. 380 ปฏิบัติการพยาบาลสขุภาพจิตและ 
จิตเวช 

3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 

3/ 1 พบ. 385 ก ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2 หน่วยกิต = 90 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 3 สัปดาห์) 

3/ 2 พบ. 382 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละ 
ไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

3/ 2 พบ. 385 ข ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2 หน่วยกิต = 90 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 3 สัปดาห์) 

3/ 2 พบ. 388 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 2 หน่วยกิต = 90 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 3 สัปดาห์) 

3/ ฤดูร้อน พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ ์1 

3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละ 
ไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

3/ ฤดูร้อน พบ. 389 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
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ชั้นปี/  
ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/ จ านวนชั่วโมงและเวลาเรียน 

วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 

4/ 1 พบ. 481 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ ์2 

3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

4/ 1 พบ. 483 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 1 หน่วยกิต = 45 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 2 สัปดาห์) 

4/ 2 พบ. 482 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต 

3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

4/ 2 พบ. 484 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น  1 หน่วยกิต = 45 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 2 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

4/ 2 พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล  1 หน่วยกิต = 45 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 2 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

4/ 2 พบ. 489 ปฏิบัติประสบการณ์วชิาชพีพยาบาล 3 หน่วยกิต = 135 ชั่วโมง 
วันจันทร-์พฤหัสบดี 08.00-16.00 น. วันละ 7 ชั่วโมง 
วันศุกร์ 8.00–12.00 น. 4 ชั่วโมง 
รวมสัปดาห์ละ 32 ชั่วโมง (รวม 5 สัปดาห์) 
(กรณีจัดเวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 ชั่วโมง) 

4/ 1 พบ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านสุขภาพ 9 หน่วยกิต 
เวรเช้า–บ่าย–ดึก สัปดาห์ละไม่เกิน 5 วันๆ ละไม่เกิน 7 
ชั่วโมง (รวม 15-16 สัปดาห์) 

หมายเหตุ มีการจัดช่วงเวลาการขึ้นเวร  – เวรเช้า   08.00–16.00 น. 
– เวรบ่าย   16.00-24.00 น. 
– เวรดึก   24.00–08.00 น. 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) ไม่มี 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 การให้บริการโดยยึดหลัก

สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ 
ไมล์ที่สอง ตามอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์
มิค 

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้นให้เกิดสัจจะ-บริการด้วย
น้ าใจไมล์ที่สอง  

2. จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ให้บริการด้วยความเอ้ืออาทร และมี “สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ทีส่อง” 
ให้เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานความมีคณุค่าน้ าใจไมล์ทีส่องให้กับนักศึกษาทุกคนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

4. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาและความมนี้ าใจไมล์ที่สองให้กับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมของสถาบัน 
1.2 ความสามารถด้านการใช้

ภาษาอังกฤษในวชิาชีพ 
 

1. จัดให้มีรายวิชาทางการพยาบาลที่มีการก าหนดการท ารายงาน และ/ หรือ น าเสนอ
รายงานของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริมให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ จัดให้มีอาสาสมคัรชาวต่างชาติ ผู้สอน 
และ/ หรือผู้เรียน มาแลกเปลี่ยน บรรยายพิเศษ จัดคา่ยภาษาอังกฤษ จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนผูส้อน และ/ หรือผู้เรียน ไปตา่งประเทศ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพนูทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สารทางวชิาชีพ
พยาบาล 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1. ยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
5. สามารถใช้ดลุยพินิจในการจัดการประเด็น 

หรือปัญหาทางจริยธรรม 
6. แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า  

ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ของผู้อ่ืนและตนเอง 

1. ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาคณะ/ มหาวทิยาลัย/ ชุมชน 

2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวชิาทางการ
พยาบาลทีผู่้เรียนมีส่วนร่วม เชน่ เรียนรู้ปัญหาจากสถานการณ์
จริง บทบาทสมมตุิ การสัมมนา การใช้เกมส์ การสอนข้างเตียง
กรณีศึกษา และการอภิปราย เป็นตน้ 

3. ผู้สอนมีการสอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชพี และกรณีตัวอย่างที่
ครอบคลุมประเด็นและปัญหาดา้นคุณธรรมและจริยธรรมทั้งใน
วิชาชีพและการด ารงชวีิต สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและ
สังคมในทุกรายวชิา 

4. ผู้สอนเน้นย้ าวนิัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด เน้นเร่ืองการแต่งกายและการปฏบิัติตนที่เหมาะสม 
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ มหาวิทยาลยั ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคบัขององค์กรและสังคม 

5. ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ 
คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน
และตนเอง 

1. ประเมินจากการจัดกิจกรรมและผลการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ผู้เรียน สร้างแบบประเมินพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีผู่้เรียนมีส่วนร่วม 
ประเมินผลจากกรณีศึกษา และการอภิปรายด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

3. ประเมินจากแบบทดสอบคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
4. ประเมินผู้เรียนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคบั

ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา ประเมินการทุจริตในการสอบ 

5. ประเมินการเข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
6. ประเมินการสอน การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม ของ

ผู้สอน จากแบบประเมินการเรียนการสอน 
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2.2 ความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1. มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ดา้นสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริม
ทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ ์

2. มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ
ศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

3. มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศ และปจัจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 

4. มีความรู้และตระหนักในงานวิจยัทางการ
พยาบาลที่เปน็ปจัจุบนั และสามารถน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 

5. มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและ 
การจัดการทางการพยาบาล 

6. มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและสิทธผิูป้่วย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การ
สื่อสาร และผู้รับสาร 

1. ผู้สอนใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและ
การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การบรรยายประกอบ
สื่อการสอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา กรณีศึกษา 
มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงาน น าเสนอหนา้ชัน้เรียน ท า
โครงงาน/ นวัตกรรม การสอนแบบเนน้ปัญหาเปน็ฐาน 
สถานการณ์จ าลอง การเลือกใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลในการสืบคน้ 
การใช้กระบวนการวิจยั การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

2. จัดให้ผู้เรียนมีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง  
3. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในสถานการณ์จริงโดยน า

หลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้  
4. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

เช่น การสอนแบบใชป้ัญหาเปน็หลัก การสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความคิดรวบยอด แผนที่ความคิด เป็นตน้ 

5. ให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จ าลอง 
การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจ าลอง การฝึกปฏิบัติกบัหุ่นจ าลอง
เสมือนจริง และระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

6. จัดสรรเวลาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตัดิ้วยตนเองจากหุ่นจ าลอง
เสมือนจริงที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 

1. ประเมินจากการสอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือการสอบ
ย่อย 

2. ประเมินผลจากงานทีไ่ด้รับมอบหมาย รายงานการศึกษาคน้ควา้ 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การท านวัตกรรม โครงงาน และการ
น าเสนอปากเปลา่ 

3. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงานของรายวชิา 
4. ประเมินผลจากฝึกปฏบิัติงานในสถานการณ์จริง 
5. บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมจากนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติด้วย

ตนเองที่ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1. สามารถสบืค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
ที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลอืกใช้ข้อมูล  
ในการอ้างอิง เพื่อพัฒนาความรูห้รือแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2. สามารถคิดค้นอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางใหม่ 
ในการแก้ไขปัญหาการปฏบิัติงาน และบอกถึง
ผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทางการวิจัย และนวัตกรรม ในการแก้ไข
ปัญหาและการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ 

1. ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการ
แก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ใน
สถานการณ์ทัว่ไปและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การท า
กรณีศึกษา การโต้วาที การใช้กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้
จากการแก้ปัญหา การระดมสมอง เป็นต้น 

2. ให้ผู้เรียนจัดท าหรือประยุกต์ใชก้ารวิจัย ผลงานนวัตกรรม
ทางดา้นสุขภาพ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้กลวิธีการสอนที่
หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสะท้อนคิด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นตน้ 

3. ผู้สอนมอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
เช่น กรณีศึกษา การสร้างนวัตกรรม มอบหมายงาน การท า
โครงการโดยใช้หลักการวิจัย การศึกษาค้นคว้าอิสระ รายงาน
ทางเอกสาร และน าเสนองานหน้าชัน้เรียน เป็นต้น 

4. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการพยาบาลจากสถานการณ์จริง 

1. ประเมินผลการท ากิจกรรม และการแก้ปัญหา ในและนอกชั้น
เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนการแก้ไขปัญหา การศึกษา
ค้นคว้าอย่างเปน็ระบบ การวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น นวัตกรรม 
โครงการ งานวิจัย รายงานการวิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา 
รายงานการศึกษาเฉพาะทางการพยาบาล การศึกษาอิสระ 
รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การประชุมปรึกษาปัญหา และ
การสัมมนา เปน็ตน้ 

2. ประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยผู้สอนประเมินผู้เรียน และ
ผู้เรียนประเมินตนเอง 

3. ประเมินผลการฝึกปฏิบตัิการพยาบาลจากสถานการณ์จริง 
4. ประเมินจากข้อสอบเชิงวิเคราะห์และ/ หรือน าไปใช้ในการ

สอบกลางภาค ปลายภาค หรือการสอบย่อย 
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์อยา่งสรา้งสรรค์กับผู้รับบริการ 
ผู้ร่วมงาน และผูท้ี่เก่ียวข้อง 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น า 
และสมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่
หลากหลาย 

3. สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 

4. แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

1. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท างานเปน็ทีม แสดงบทบาทของการเป็นผู้น ากลุ่ม และสมาชิก
กลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในบทบาทของตนเอง และ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของตน 

2. ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติทีส่่งเสริมให้
ท างานเปน็ทีม และการแสดงออกของภาวะผู้น าหลากหลาย
สถานการณ์ ทัง้ในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน 

3. ผู้สอนก าหนดบทบาทการท างานรายกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการ
เป็นผู้น า การเป็นสมาชิกกลุ่ม และผลดักันเป็นผู้น าเสนอผลงาน 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือภายใน
กลุ่ม 

4. จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ และ
มหาวิทยาลยั เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสงัคม 

5. จัดให้ผู้เรียนมีการอภิปรายและ/ หรือการเสวนางานที่
มอบหมายให้ค้นคว้า เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกใน
การเสนอความคิดเห็น 

6. ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

7. ผู้สอนเน้นย้ าการเคารพสทิธิ และการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

1. ประเมินจากการท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในชัน้เรียนโดย
ผู้สอนและผู้เรียน การประเมนิผูเ้รียนในการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น า และผู้ตาม ในสถานการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

2. ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพื่อน และ
ทีมงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ ประเมินพฤติกรรม
การเป็นผู้น ากลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม ที่ด ี

3. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง และกิจกรรมกลุ่ม ติดตาม
การท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของผู้เรียนเป็นระยะ 

4. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและ/ หรือการเสวนา 
5. ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน 
6. ประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบใน

การเรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ และความสนใจในการ
พัฒนาตนเองในดา้นวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง 

7. ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในการแสดงความคิดเห็น และ
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 

1. สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณติศาสตร ์
และสถิติในการปฏิบัติงาน 

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมจีริยธรรม 

4. สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 

 

1. ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้หลักการ
คณิตศาสตร์ในการค านวนข้อมลูที่เก่ียวกับสุขภาพ 

2. ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

3. ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ที่หลากหลายรปูแบบวิธี 
และฝึกทักษะการน าเสนอข้อมูลโดยใชส้ารสนเทศ ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับบริบทของการน าเสนอ 

4. จัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูล
และข้อมูลเชิงสถิต ิ

5. ผู้สอนมอบหมายงานคน้คว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
และให้ผู้เรียนน าเสนอหน้าชั้นเรียน การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้ความส าคัญใน
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

1. ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบ
ประเมินทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

2. ประเมินความสามารถผู้เรียนในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน การสืบคน้ข้อมูลทางการ
พยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ์ การศึกษาวิจัย โดยใช้กลวธิี
ที่หลากหลาย เชน่ ข้อสอบ การท ารายงาน การท ากรณีศึกษา 
และการศึกษาค้นควา้อิสระ เปน็ต้น 

3. ประเมินผู้เรียนจากการเลือกรูปแบบ และวิธีการน าเสนอ โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสารสนเทศ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน 
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2.6 ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล 
1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในสัจจะ-บริการ

ด้วยน้ าใจไมล์ทีส่อง 
2. สามารถปฏบิัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถใช้กระบวนการพยาบาล 
ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดย
ค านึงถึงสทิธิผูป้่วยและความหลากหลาย 
ทางวฒันธรรม 

5. สามารถปฏบิัติทักษะการพยาบาลไดท้ั้ง 
ในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 

1. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ในสถานบริการสุขภาพ
ระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชน ให้ครอบคลุม 
และมีความหลากหลายทางวฒันธรรม ภายใต้การควบคุมดูแล
ของอาจารย์ การฝึกปฏิบัติในคลินิกคู่กับพยาบาลพี่เลี้ยงหรือ
อาจารย์พิเศษภาคปฏบิัติ มีวิธีจดัการเรียนการสอน เช่น  
การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและหลังปฏบิัติงาน การดูแล
ผู้รับบริการรายบุคคล รายกลุ่ม การศึกษาผู้รับบริการรายบุคคล 
รายกลุ่ม การตั้งค าถาม การตรวจเยี่ยม การประชุมปรึกษา
ปัญหาทางการพยาบาล การท าโครงการ และการสอนสุขศึกษา
แก่ผู้ใช้บริการ เป็นตน้ 

2. จัดให้ผู้เรียนร่วมออกหน่วยส่งเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ทาง
สุขภาพ กลั่นกรองโรค ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก
สถาบนั และสมาคมวชิาชีพ 

1. ประเมินการปฏบิัติการพยาบาล และพฤติกรรมการบริการ  
ในสถานการณ์จริง ทั้งในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน 

2. ประเมินข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใชบ้ริการ อาจารย์ผูส้อน/ 
พยาบาลพี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน และทีมสุขภาพ 

3. ประเมินผลการสอบปฏบิัติการในคลินิก และในชุมชน 
4. ประเมินผลตามแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
5. ประเมินผลการด าเนนิโครงการบริการวิชาการสู่สังคม การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ/ หรือกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
ผลการเรียนรู้จากหมวดวชิาศึกษาทั่วไปสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง × ไม่เน้น 

รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

 ศท. 111 สัจจะและบริการ    × ×  × ×   × × × ×    × × × ×  

 ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา ×  × ×  × ×        × × × ×  × ×  

 ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ
สันติภาพ 

×  ×    × × ×   × ×  × ×  × × × ×  

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี 

 

 ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ×  × ×  × × × × × ×   × × × ×    ×  

 ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ ×  × ×    ×  ×  × × × × × × × × × ×  

 ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิต 

×  × ×  × ×   × × ×    × × ×  × ×  
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รายวิชา 

1. มี
คุณธรรม

จริยธรรมใน
การด าเนิน
ชีวิตบน
พื้นฐาน
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ตระหนัก
และส านึกใน
ความเป็น
ไทยและ
เข้าใจ

วัฒนธรรม
สากล 

3. มีความรอบรู้ มี
โลกทัศน์ที่กวา้งไกล
และเห็นคุณค่าของ

ตนเองและผู้อื่น 
สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

 4. มีทักษะการ
แสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อ

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

7. ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย่างรู้เท่า

ทัน 

8. ใช้ภาษา
ในการ

สื่อสารอย่าง
มี

ประสิทธภิาพ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 

3. กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  

 ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ ×   ×  × ×   ×   ×  ×     ×   

 ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

×  ×   × ×  × × × × × × × × ×  × ×   

 ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร
ข้ามวัฒนธรรม 

×  ×   × ×   ×   × × × × ×  × ×   

 ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

×  × ×  × ×   × ×  ×  × × × ×  × 
 

  

 ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน ×  ×   × ×   × ×   ×   ×  × ×   
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
1.2 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตระหนักและส านึกในความเป็นไทยและเข้าใจวัฒนธรรมสากล 
2.1 การเห็นคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
2.2 เข้าใจวัฒนธรรมสากล 

3. มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
3.1 สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต 
3.2 การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 มีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ 

4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4.1 มีทักษะการเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งความรู้ 
4.2 มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.3 มีทักษะการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายชีวิต 

5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
5.1 สามารถมองภาพรวมได้ 
5.2 จ าแนกข้อมูลได้ 
5.3 มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
5.4 สามารถวิเคราะห์ได้ 

6. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
6.1 แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของ “สัจจะและบริการ” 
6.2 มีทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
6.3 แสดงออกซ่ึงการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
6.4 การแสดงออกอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 

7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
7.1 มีความรู้ ความเข้าใจผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิต 
7.2 สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติได้ 

8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
8.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ 
8.2 มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง      ไม่มี 

รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏบิัตเิชิงวชิาชีพ 

 1. ยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ
ไมล์ที่สอง 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม  
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. มีความซ่ือสัตย์ มวีินัย  
ตรงต่อเวลา 

4. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม 

5. สามารถใช้ดุลยพินิจในการ
จัดการประเด็นหรือปัญหาทาง
จริยธรรม 

6. แสดงออกถึงการเคารพสิทธ ิ
คุณค่า ความแตกต่าง และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
ของผู้อื่นและตนเอง 

1. มีความรอบรูแ้ละความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐาน
ชีวิต ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรอื
วิทยาศาสตร์สขุภาพ รวมถึงศาสตร์
อื่นที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 
ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ ์

2. มีความรอบรูแ้ละความเข้าใจใน
สาระส าคัญของศาสตรท์างวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ ์

 อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 
3. มีความรู้และความเข้าใจในระบบ

สุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มี
ผลต่อระบบสุขภาพ 

4. มีความรู้และตระหนักในงานวจิัย
ทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และ
สามารถน าผลการวจิัยมาใช ้

 ในการปฏิบัตทิางการพยาบาล 
5. มีความรู้และความเข้าใจ 
 ในการบริหารและการจัดการ 
 ทางการพยาบาล 
6. มีความรู้และความเข้าใจกฎหมาย

วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และสิทธิผู้ป่วย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้
เทคโนโลยีดิจทิัลได้เหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน การสื่อสาร  

 และผู้รับสาร 
 
 

1. สามารถสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล 
ในการอ้างอิง เพือ่พัฒนาความรู้
หรือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถคิดค้นอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ เพือ่หาแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงาน และบอกถึง
ผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

3. สามารถใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย 
และนวัตกรรม ในการแก้ไข
ปัญหาและการศึกษาปัญหาทาง
สุขภาพ 

1. มีปฏิสัมพันธอ์ยา่งสร้างสรรค์กับ
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2. สามารถท างานเป็นทีม 
ในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม    
ในบริบทหรือสถานการณ์       
ที่หลากหลาย 

3. สามารถแสดงความคิดเห็น 
ของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
และเคารพในความคิดเห็น   
ของผู้อื่น 

4. แสดงออกถึงการมีส่วนรว่ม    
ในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
อย่างต่อเนื่อง 

1. สามารถประยกุต์ใช้หลักทาง
คณิตศาสตร์ และสถิติ         
ในการปฏิบัติงาน 

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพและมจีริยธรรม 

4. สามารถสื่อสารเพื่อให้
ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพ
อย่างปลอดภัย 

1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่น
ในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ   
ไมล์ที่สอง 

2. สามารถปฏบิัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม 
เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลกัฐาน 
เชิงประจักษ์ กฎหมาย       
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถใช้กระบวนการ
พยาบาลในการปฏิบัต ิ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

4. ปฏิบัติการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์ด้วยความ
เมตตา กรุณา และเอือ้อาทร 
โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย และ
ความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม 

5. สามารถปฏบิัติทักษะ         
การพยาบาลได้ทั้ง              
ในสถานการณ์จ าลอง        
และในสถานการณ์จริง 

LO รายขอ้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏบิัตเิชิงวชิาชีพ 

LO รายขอ้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 23 หน่วยกิต 

คม. 121 อินทรยี์
เคมีและชีวเคมี 

                             

ชว. 112 กาย
วิภาคศาสตร์
ของมนุษย ์

                             

ชว. 114 จุล
ชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา 

                             

ชว. 211 
สรีรวิทยาของ
มนุษย ์

                             

พบ. 104 
จิตวิทยา
พัฒนาการ 

                             

พบ. 105 พยาธิ
สรีรวิทยา
ส าหรับพยาบาล 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

พบ. 201 เภสัช
วิทยาส าหรับ
พยาบาล 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

พบ. 207 
พฤติกรรม
สุขภาพและการ
สร้างเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 

       

พบ. 208 
สารสนเทศ
ทางการ
พยาบาล 

 
 

  
 

 
 
         

 
 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 

       

พบ. 209 โภชน
ศาสตร์และ
โภชนบ าบัด 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏบิัตเิชิงวชิาชีพ 

LO รายขอ้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาชีพ ภาคทฤษฎ ีจ านวน 45 หน่วยกิต 

พบ. 171 จริย
ศาสตร์และ
วิชาชีพพยาบาล 

                             

พบ. 213 การ
พยาบาล
พื้นฐาน 

                             

พบ. 221 การ
พยาบาลมารดา
และทารก 

                             

พบ. 232 การ
พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 1 

                             

พบ. 241 การ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1 

                             

พบ. 251 การ
พยาบาลผู้ใหญ ่1 

                             

พบ. 271 
ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและ
หลักการ
พยาบาล 

 
 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    

 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

       

พบ. 273 การ
วิจัยเบื้องต้น
ทางการ
พยาบาล 

                             

พบ. 323 การ
ผดุงครรภ์ 1 

                             

พบ. 324 การ
ผดุงครรภ์ 2 

                             

พบ. 333 การ
พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 2 

                             

พบ. 343 การ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 2 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏบิัตเิชิงวชิาชีพ 

LO รายขอ้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
พบ. 352 การ
พยาบาลผู้ใหญ ่2 

                             

พบ. 353 การ
พยาบาล
ผู้สูงอาย ุ

                             

พบ. 363 การ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 1 

                             

พบ. 364 การ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 2 

                             

พบ. 454 การ
พยาบาลผู้ใหญ่
ในภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต 

                             

พบ. 465 การ
รักษาเบื้องต้น 

                             

พบ. 471 การ
บริหารการ
พยาบาล 

                             

พบ. 472 
สัมมนาประเด็น
ปัญหาและ
แนวโน้มทาง
วิชาชีพพยาบาล 

          
 
 
 
 

          
 
 
 
 

       

พบ. 473 
กฎหมาย
วิชาชีพทางการ
พยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

                             

กลุ่มวิชาชีพ รายวิชาภาคปฏบิัต ิจ านวน 36 หน่วยกิต 
พบ. 280 
ปฏิบัติการ
พยาบาล
พื้นฐาน 

                             

พบ. 281 
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏบิัตเิชิงวชิาชีพ 

LO รายขอ้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
พบ. 380 
ปฏิบัติการ
พยาบาล
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 

                             

พบ. 382 
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2 

                             

พบ. 384 
ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา 
ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 

                             

พบ. 385 ก 
ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1 

                             

พบ. 385 ข 
ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 2 

                             

พบ. 388 
ปฏิบัติการ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ  

                             

พบ. 389
ปฏิบัติการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 1 

                             

พบ. 481 
ปฏิบัติการ
พยาบาลมารดา 
ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2 

                             

พบ. 482 
ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่
ในภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต 
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รายวิชา คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ ทักษะทางปญัญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏบิัตเิชิงวชิาชีพ 

LO รายขอ้ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
พบ. 483
ปฏิบัติการ
พยาบาลอนามยั
ชุมชน 2 

                             

พบ. 484
ปฏิบัติการรักษา
เบื้องต้น 

                             

พบ. 488 
ปฏิบัติการ
บริหารการ
พยาบาล 

                             

พบ. 489 
ปฏิบัติ
ประสบการณ์
วิชาชีพพยาบาล 

                             

วิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
พบ. 295 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับวิชาชพี
พยาบาล 

                             

พบ. 296 วิถี
สุขภาพ
ทางเลือก 

                             

พบ. 297 การ
พยาบาลข้าม
วัฒนธรรม 

                             

พบ. 496 สหกิจ
ศึกษาทางด้าน
สุขภาพ 

                             

รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้คณะ/ สาขาวชิาอ่ืน 
พบ. 294 การ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
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ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค   
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.5 สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม 
1.6 แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ของผู้อ่ืนและตนเอง 

 
2.   ความรู้ 

2.1 มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ด้านสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อ่ืน 
ที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2.2 มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
2.4 มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน า

ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 
2.5 มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
2.6 มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักจริยธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย 
2.7 มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน  

การสื่อสาร และผู้รับสาร 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล ในการ

อ้างอิง เพ่ือพัฒนาความรู้หรือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.2 สามารถคิดค้นอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางใหม่

ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 
3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหา

และการศึกษาปัญหาทางสุขภาพ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ 

ที่หลากหลาย 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็น 

ของผู้อ่ืน 
4.4 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์และสถิติในการปฏิบัติงาน 
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
5.4 สามารถสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 

 
6. ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

6.1 ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
6.2 สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือความปลอดภัย 

ของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6.3 สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
6.4 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยค านึงถึง

สิทธิผู้ป่วย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
6.5 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน ตามระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ โดยก าหนด
ความหมาย ดังนี้ 

อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนน ระดับการเรียน 
A 4.0 ดีเลิศ 

  B+ 3.5 ดีมาก 
B 3.0 ดี 

  C+ 2.5 ดีพอใช้ 
C 2.0 พอใช้ 

  D+ 1.5 อ่อน 
D 1.0 อ่อนมาก 
F 0 ไม่ผ่าน 

 
นอกจากอักษรระดับคะแนนข้างต้นแล้ว ผู้สอนอาจใช้อักษรอ่ืนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงผลการศึกษา 

โดยมีความหมาย ดังนี้ 
อักษร ความหมาย 

I การวัดผลไมส่มบูรณ์ (Incomplete) 
W การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawn) 
U การไม่ขอรับหน่วยกิต (Audit) 
P การวัดผลผา่น (Pass) 
NP การวัดผลไมผ่่าน (Not pass) 
IP ก าลังอยู่ระหว่างการวัดผล (Grading in progress) 
CE การวัดผลโดยการสอบเทียบโอน (Credits from examination) 
CS การวัดผลโดยการสอบข้อสอบมาตรฐาน (Credits from standard test) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
2.1.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกเป็น 2 ใน 4 ของกรรมการ ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล ในการทวนสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ การออกข้อสอบ และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชาของทุกภาค
การศึกษา 

2.1.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบการให้คะแนน ข้อสอบ รายงาน โครงงาน และงานที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย โดยมีระบบการท างานแบบกลุ่มวิชา ประกอบด้วยประธานกลุ่มวิชา ประธาน
รายวิชา รองประธานรายวิชา และทีมผู้สอน เพ่ือร่วมพิจารณากลั่นกรองทั้งในรายวิชาทฤษฎี
และรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ และคณะกรรมการ
ทวนสอบ พิจารณา 
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2.1.3 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

2.1.4 การด าเนินการหลังการทวนสอบ มีการส่งผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากการทวนสอบ เพ่ือบันทึกลงในฐานข้อมูลรายวิชาของส านัก
ทะเบียนฯ ของมหาวิทยาลัย 

2.1.5 มีระบบให้นักศึกษาได้ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
2.2.1 มีการติดตามการประเมินตนเองของบัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
2.2.2 มีการติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ร่วมงาน และผู้ใช้บริการ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ 

ประกาศนียบัตร จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1 ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นๆ โดยไม่มีรายวิชาใดๆ ใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะที่ได้ อักษรระดับคะแนน F, I หรือ NP เหลืออยู่ 
(ยกเว้น หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนรายวิชาที่ได้
อักษรระดับคะแนน F ได ้โดยจะต้องสอบผ่านรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม่นั้น และรายวิชาที่ได้
อักษรระดับคะแนน F นั้น จะต้องน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย การเรียนรายวิชาแทนกันนี้
กระท าได้รายวิชาละ 1 ครั้งเท่านั้น) 

3.2 ใช้เวลาศึกษาไม่เกินเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเป็นต้นไป 

3.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาตรี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาทั้งหมด
รวมไม่น้อยกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนและ มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่ม
วิชาชีพ รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 มีรายละเอียดดังนี้  
3.3.1 ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2.00  
3.3.2 ทุกรายวิชาภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2.50 

3.4 ถ้ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้เกียรตินิยม จะได้รับการพิจารณาเสนอให้
ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม 

3.5 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.6 ไม่มีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
3.7 มีความประพฤติดีสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา  

 



81 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.2 จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentorship) เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้แนะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ต้อง

รับผิดชอบ 
1.3 มีการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน/ การวัดและการประเมินผล 
1.4 มีการเพ่ิมประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎี โดยการเฝ้าติดตามในชั้นเรียน

จนครบจ านวนชั่วโมงที่ก าหนด 
1.5 ให้มีการติดตามนิเทศในรายวิชาฝึกปฏิบัติ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการนิเทศงานนักศึกษา 
1.6 ให้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของคณะฯ 
1.7 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์พ่ีเลี้ยง ตามแบบประเมินการ

ปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ ส านักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ ทุก 6 เดือน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.2 มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบันมาก ากับมาตรฐานวิชาการ รายละเอียดของ

รายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตารางโครงสร้างแบบทดสอบ (Test 
blueprint) การวัดและประเมินผล และการออกข้อสอบ ในแต่ละรายวิชา 

2.1.3 มีคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการพิจารณาการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
แผนการสอน คู่มือการนิเทศงานในคลินิก แผนการนิเทศในคลินิก คู่มือการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา เกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา มคอ.5 และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมการประชุม การอบรม การสัมมนา ด้านวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
2.2.2 สนับสนุนให้มีการศึกษาต่อ/ ศึกษาดูงาน ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.3 สนับสนุนให้มีการท าวิจัย/ สร้างสรรค์นวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ ผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ โดยก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนผลิตผลงานทาง
วิชาการ ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 5 ปี 

2.2.4 ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการบูรณาการงานวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม กับการเรียน
การสอน 

2.2.5 ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์  
  การจัดการเรียนการสอน และงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนา หลักสูตร 
และการจัดเรียนการสอน 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมิน หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน 
มีการประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 มีการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (มคอ.1) และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่หลักสูตรก าหนด 

 
2. บัณฑิต 

2.1 มีการก าหนดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ อีก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 

2.2 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั้งจากรายวิชาภาคทฤษฎี รายวิชาภาคปฏิบัติ 
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2.3 มีการติดตามภาวะการมีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ 
2.4 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.5 มีการน าผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ และผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประธานกลุ่ม
วิชา เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จ านวนเป้าหมาย 
เกณฑ์การรับสมัคร ขั้นตอนการคัดเลือก ช่วงเวลาของการรับนักศึกษาใหม่แต่ละรอบ และแจ้ง
ข้อมูลไปยังศูนย์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการรับสมัคร มีการประเมินผล
กระบวนการรับสมัคร และน าผลการประเมินไปปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

3.2 กระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
ส ารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการเตรียมความพร้อม วางแผนกิจกรรม
เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การปรับตัว และกิจกรรมอ่ืนตามความต้องการของนักศึกษาใหม่ 
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ด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา รวมถึง
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และน าผลการประเมินไปปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

3.3. กระบวนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  โดยก าหนดให้
นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามระบบต้นไม้ครอบครัว (Family tree) ในกรณีที่นักศึกษามี
ปัญหาทางด้านการเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งต่อไปยังรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา และขอค าปรึกษาจากคณบดีในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อน มีการ
ประเมินผลกระบวนการการให้ค าปรึกษา รวมถึงความพึงพอใจของนักศึกษา และน าผลการ
ประเมินไปปรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป 

3.4 มีระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยฝ่ายวิชาการและฝ่ายการฝึก
ปฏิบัติงานนักศึกษาได้เปิดช่วงเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบ เพ่ือร้องเรียนเกี่ยวกับด้านการเรียนการ
สอน และน าข้อร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข หากข้อร้องเรียนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับคณะฯ จะเสนอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4. อาจารย ์

4.1 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจ า และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
4.1.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
4.1.2 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอ่ืน โดยต้องส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ กรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

4.1.3 มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.1.4 มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา

ต่ อ เนื่ อ งไม่ น้ อยกว่ า  1 ปี  ก รณี ไม่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนทางการพยาบาล ใน
สถาบันการศึกษา จัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง (Mentorship) ให้ค าแนะน าและชี้แนะ 

4.1.5 มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 

มีการด าเนินการคัดเลือก ผ่านระบบและขั้นตอนการรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยการ
ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาลประจ าที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์งาน โดย
คณะกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะฯ ผู้แทนฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้แทน
ส านักทรัพยากรบุคคล  
4.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร์ (มคอ. 1) ที่ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ประกาศใช้ และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลครบทุกสาขาหลักทางการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลจิต
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เวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลแม่
และเด็ก หรือสูติศาสตร์ 

4.3 มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารหลักสูตร โดย
การแต่งตั้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิ ชาการ เพ่ือร่วม
ด าเนินการบริหารหลักสูตรตั้งแต่กระบวนการรับเข้าของนักศึกษา การวางแผน  และก ากับติดตาม
การบริหารรายวิชา ตามโครงสร้างหลักสูตร การก ากับมาตรฐานของการก าหนดรายละเอียด
รายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) การพิจารณาข้อสอบ 
ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) 

4.4 มีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความก้าวหน้า ให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และ
มีต าแหน่งวิชาการ โดยการผลิตผลงานวิชาการ โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนพัฒนา
ตนเอง และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 

4.5 มีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือน าผลไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 มีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการน า
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์สู่การปฏิบัติ และตามระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5.2 มีกระบวนการการก าหนดผู้สอน โดยก าหนดให้กลุ่มวิชาที่มีการแต่งตั้งประธานกลุ่มวิชา ทั้ง 8 กลุ่ม
วิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานและการบริหารการพยาบาล การพยาบาลมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลฉุกเฉินวิกฤต การ
พยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษา
เบื้องต้น กลุ่มวิชาสารัตถะ (รายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และรายวิชาที่ไม่ได้สังกัดในกลุ่มวิชาชีพหลัก) 
ก าหนดผู้สอนที่มีคุณสมบัติและความรู้ความช านาญในสาขาวิชา มีการเลือกประธานรายวิชา รอง
ประธานรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์นิ เทศ ในรายวิชาต่างๆ ที่กลุ่มวิชารับผิดชอบก ากับ
ดูแล แจ้งรายชื่อผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา 
เพ่ือน าเสนอเข้าพิจารณาความเหมาะสมด้านความเชี่ยวชาญ และจ านวนภาระงานสอน โดย
คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร จากนั้นจัดท าเอกสารเพ่ือแจ้งให้ด าเนินการสอนตามเนื้อหาที่
ได้วางแผนไว้ กลุ่มวิชามีการการประเมินการก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป  

5.3 มีกระบวนการ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 โดยประธานรายวิชา 
รองประธานรายวิชา และทีมผู้สอน ของรายวิชา ร่วมกันจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 ซึ่งรองคณบดี
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ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ก าหนดให้น าส่ง มคอ. 3 ทุกรายวิชา
ให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และน าส่ง มคอ. 4 ให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา 
กลั่นกรองก่อนน าเสนอเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ เพ่ือควบคุมก ากับ
การจัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์รายวิชา และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ของรายวิชา 

5.4 มีการก ากับกระบวนการเรียนการสอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ เพ่ือการ
ก ากับการเรียนการสอน ให้ประธานกลุ่มวิชา และอาจารย์สังกัดกลุ่มวิชา ได้มีส่วนร่วมในการ
ควบคุมก ากับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในระดับรายวิชา และกลุ่มวิชา รวมทั้งการติดตาม
การด าเนินการสอนของรายวิชา การพิจารณาข้อสอบ การพิจารณาผลการเรียน ก่อนน าเสนอเข้า
พิจารณาในคณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการ 

5.5 มีกระบวนการบูรณาการพันธกิจด้านบริการวิชาการสู่สังคม การวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน โดยระบุไว้ในเค้าโครงรายวิชา (มคอ.3, มคอ. 4) หรือ
แผนการสอนรายวิชา มีการประเมินผลการบูรณาการ  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป  

5.6 มีกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยก าหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนท า
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรได้จัดท า
แบบประเมินให้ พร้อมทั้งประมวลผล และจัดท ารายงานผลไว้ใน มคอ.5 และ มคอ. 6 และน าผล
การประเมินไปปรับปรุงในครั้งต่อไป โดยบรรจุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้มีการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในทุกรายวิชา 

5.7 ระบบและกลไกในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.7) โดยก าหนดให้ประธานรายวิชา ประธานกลุ่มวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ควบคุมก ากับ และติดตาม ตรวจสอบ การจัดท า มคอ. 
5 และ มคอ.6 ของแต่ละรายวิชาภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
การศึกษา ของแต่ละรายวิชา และจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการ
ประเมินผลการบริหารหลักสูตร โดยใช้แบบประเมินกลางของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

มีกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยด าเนินการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ตามระบบและกลไกที่วางไว้ ดังนี้ 

6.1 ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการภายใต้ระบบกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ท าการแจ้งไปยังส่วนกลาง เพ่ือการปรับปรุงและแก้ไข 

6.2 ห้องเรียน ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (LRC) คณะฯ ด าเนินการตามระบบและกลไกของคณะฯ 
โดย 
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6.2.1 การบริหารห้องเรียน 
6.2.1.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรจัดท าโปรแกรมการเรียนการสอนแต่ละภาค

การศึกษา 
6.2.1.2 ฝ่ายวิชาการคณะฯ จัดท าตารางสอน ตารางสอบ ก าหนดห้องเรียนห้องสอบ แต่ละ

ชั้นปี และบันทึกลงในแฟ้มตารางการใช้ห้องเรียน  แจ้งให้ประธานรายวิชา และ
ผู้เรียนรับทราบ 

6.2.1.3 หากมีการปรับเปลี่ยน หรือใช้ห้องเรียนเพ่ิมเติม สามารถตรวจสอบ และบันทึก
เพ่ิมเติมได้ที่แฟ้มตารางสอน 

6.2.1.4 กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องเรียนให้ติดต่อท่ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
6.2.2 การบริหารวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

6.2.2.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล วางแผน ส ารวจความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
ผ่านกลุ่มวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มวิชา 

6.2.2.2 ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6.2.2.3 ประสานกับฝ่ายจัดซื้อของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ ภายหลังได้รับอนุมัติ

งบประมาณ 
6.2.2.4 คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลประชุมวางแผนการท างาน และ

ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือบริหารงานในศูนย์ฯ ร่วมกับกลุ่มวิชาในการพัฒนา และ
จัดหาสื่อการสอนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง จัดหาคู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
เผยแพร่นวัตกรรมทางการพยาบาล จัดเก็บสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
และมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ในการควบคุม ก ากับ ดูแลศูนย์ฯ รับผิดชอบการยืมคืน
อุปกรณ์ จัดระเบียบอุปกรณ์ ของใช้ สื่อ จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการฝึก จัดท า
ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ จัดท ารายงานสรุปการใช้ศูนย์ฯ 

6.2.2.5 มีการประเมินความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ผ่านกลุ่ม
วิชาต่างๆ และประเมินผลโดยนักศึกษา ในแบบประเมินกลางของมหาวิทยาลัย ผ่าน
ระบบการประเมินรายวิชา (ปรส.1) 

6.2.2.6 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ไปปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย (KPI) 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 
2560 

ปีที ่2 
2561 

ปีที ่3 
2562 

ปีที ่4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิและสอดคล้องกับ มคอ. 1 ทุกประเด็น           
เป็นอย่างน้อย 

     

3. มีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 ให้แล้วเสร็จ
ทุกรายวิชา ก่อนเปดิการสอนทกุภาคการศึกษา 

     

4. มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด 
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา 

     

5. มีการจัดท า มคอ. 7 ภายในก าหนดเวลา 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มอค. 7 ปีที่ผ่านมา 

     

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์เป็นอย่างน้อย 

     

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ ค าแนะน า หรือการ
อบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในดา้นวชิาการ และการ
จัดการเรียนการสอนและวชิาชพีทุกปีไมน่้อยกว่า 15 ชั่วโมง  
ต่อปีการศึกษา 

     

11. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี   

     

12. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่ 
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย (KPI) 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 
2560 

ปีที ่2 
2561 

ปีที ่3 
2562 

ปีที ่4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

14. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมบริการโดยยึดหลักสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมลท์ี่สอง  
จากกิจกรรมการเรียนการสอน และ/ หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     

15. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชัน้ปสีุดท้าย มีผลการทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในวชิาชีพผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

     

 
เกณฑ์การประเมิน 

ดีมาก  หมายถึง  ผ่านทุกข้อของตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการในแต่ละปี 
ดี  หมายถึง  ผ่านทุกข้อของตัวบ่งชี้ข้อ 1–10 และผ่านไม่น้อยกว่า 

  ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ข้อ 1-15 ที่มีการด าเนินการในแต่ละปี 
ควรปรับปรุง หมายถึง  ตัวบ่งชี้ข้อ 1–10 ที่มีการด าเนินการในแต่ละปี ผ่านไม่ครบทุกข้อ 

  และ/ หรือผ่านน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ข้อ 1-15 ที่มีการ 
  ด าเนินการในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของคณะฯ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า และประธานกลุ่มวิชา เป็นผู้
ประเมินประสิทธิผลของการสอน ดังนี้ 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ก าหนดเกณฑ์การประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา

เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละภาคการศึกษา 
 1.1.2 ก าหนดเกณฑ์การประเมินแผนการสอนในรายวิชาทฤษฎี และแผนการนิเทศทางคลินิกใน

รายวิชาฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา 
 1.1.3 ประเมินกิจกรรมการสอนรายวิชาทฤษฎีตามเกณฑ์การประเมินของฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย

พายัพ และประเมินกิจกรรมการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะฯ โดยผู้เรียน 
ผู้สอน และผู้ร่วมสอน/ ผู้บริหาร 

 1.1.4  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาทฤษฎีและรายวิชาฝึกปฏิบัติของ
อาจารย์ใหม่โดยผู้บริหารคณะฯ ร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

 1.1.5 มีการน าผลการประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาทฤษฎีของผู้สอนโดยผู้เรียนและผู้ร่วมสอน 
ผลการประเมินกลยุทธ์การสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติของผู้สอนโดยผู้เรียน มาวางแผน ปรับปรุง 
การสอน โดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 4) ในปีการศึกษาถัดไป 

 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   การประเมินของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา (ปรส. 1) 
   การประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน (ปรส. 2) 
   การประเมินของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการประเมิน/ หัวหน้าสาขา/ หวัหน้าภาควิชา/ ผู้ร่วมสอน  
  (ปรส. 3) 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

 2.1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและติดตามคุณภาพบัณฑิตระดับคณะฯ  โดยประเมิน
จากบัณฑิตหลังจากส าเร็จการศึกษาปีแรก ส าหรับนักศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารประจ าหลักสูตรของคณะฯ ประเมินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ของผู้เรียนทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีการประเมินหลักสูตรก่อนส าเร็จ
การศึกษา โดยใช้วิธีการประเมินหลากหลายรูปแบบทั้งการสัมภาษณ์ และการอภิปรายกลุ่ม 

 2.1.2  วางแผนการประเมินหลักสูตรโดยผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 2.1.3  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี  

และจากผู้ส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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 2.1.4  ติดตามผลการสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 

 
2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/ หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

 2.2.1  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของคณะฯ ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม และใช้ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับบริการ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและ/ หรือผู้ประเมินภายนอก และ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

   2.2.2 วิธีการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี้ 
2.2.2.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร จัดท ารายงานการประเมินตนเอง/ รายงาน

ผลการด าเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 ทุกปีการศึกษา 
2.2.2.2 มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 2 คน ผู้
ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน เป็นผู้ประเมิน 

2.2.2.3 ผู้ประเมินร่วมกันพิจารณารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรผ่านระบบ CHE 
Online พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาข้อมูลเพิ่มเติม 

2.2.2.4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จัดท ารายงานประเมินผล 
และแจ้งผลการประเมินให้คณะฯ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 
2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน 

 2.3.1 ติดตามคุณภาพบัณฑิตใหม่โดยส ารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/ หรือผู้บังคับบัญชา โดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ ์

 2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้บัณฑิต เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ               
ผู้ประสานงานจากแหล่งฝึกในโรงพยาบาล ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  เป็นต้น 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
3.1  ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ ระบุ ไว้ในหมวด  7 ข้อ 7 จ านวน 17 ตัวบ่ งชี้  โดย

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของคณะฯ ร่วมกับ
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการของคณะฯ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา และ/ หรือวิชาชีพ ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยพายัพ  

3.2  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี การศึกษาเสนอต่อคณบดีและฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยพายัพ ตามล าดับ 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของคณะฯ ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา

ทุกภาคการศึกษา รายงานผลการประเมินให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าไปปรับปรุงเนื้อหาสาระวิชา กล
ยุทธ์การสอน และวิธีการประเมินผลการสอน ทั้งนี้ให้เสนอแนวทางการปรับปรุงทุกรายวิชาต่อ
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานวิชาการของคณะฯ 

4.2 คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรของคณะฯ จัดท ารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

4.3  จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ในคณะฯ เพ่ือร่วมกันวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
4.4  น าเสนอผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ 
4.5  น าเสนอผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย/ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ของคณะฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

1. รูปแบบของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

1. รูปแบบ 
 หลักสูตรปรญิญาตร ี(4 ปี) ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
2. ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
3. การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้
4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 เป็นหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5. การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว 
 

1. รูปแบบ 
 หลักสูตรปรญิญาตร ี(4 ปี) ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
2. ประเภทของหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรวิชาชีพ 
 
3. ภาษาที่ใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
4. การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได ้
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 เป็นหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 
6. การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดยีว ปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ์

- เพิ่ม ข้อ 2 ประเภทของ
หลักสตูร เป็นหลักสตูร
วิชาชีพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
- ปรับ ข้อ 6 การให้
ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็
การศึกษา ให้ปริญญา
เพียงสาขาวิชาเดียว 
ปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร ์เพื่อให้มีความ
ชัดเจน 
 
 

 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่าน คือ 
1. นางจิตนธี  ริชช่ี 
2. นางวัลลภา ทรงพระคุณ 

มีอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน คือ 
1. นางเยาวเรศ  สมทรัพท์ 
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ ์
3. นางทศา  ชัยวรรณวรรต 
4. นางพิมผกา  ปัญโญใหญ ่
5. นางจิตนธี  ริชช่ี 

ปรับเพิ่มอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก 
2 ท่าน เป็น 5 ท่าน ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 

 
3. ปรัชญา ความส าคัญ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลยั
พายัพ ตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อในองค์พระเยซู
คริสต์ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการ 
อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แสวงหาความจริงแห่ง
ชีวิต โดยยึดหลักคณุธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย์ 

      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
มหาวิทยาลยัพายัพ ตั้งอยู่บนรากฐานความเช่ือใน
องค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการอุทิศ
ตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แสวงหาความจริงแห่งชีวิต 
โดยยดึหลักคณุธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ 

- ปรับปรัชญา และ
ความส าคญั ให้กระชับ 
- ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการอุดมศึกษา
ของชาติ  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

 และความโปร่งใส เพื่อให้บริการแก่สังคม เป็น 
แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก และยึด
มั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาล
ศาสตร์แมคคอร์มิค คือ “สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ
ไมล์ทีส่อง” ซึ่งน้ าใจไมล์ทีส่อง (The Spirit of the 
Second Mile) มาจากพระธรรมมัทธิว บทที่ 5 ข้อ 
41 กล่าวไว้ว่า “ถ้าผู้ใดเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป
หนึ่งไมล์ ก็ให้เลยไปกับเข้าถึงสองไมล์” (and if 
anyone force you to go one mile, go also 
the second mile) มีความหมายดังนี ้
      ไมล์ที่หน่ึง (The first mile) หน้าท่ีที่หน่ึง 
(The First duty) คือ การปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
บทบาทหลักอย่างเตม็ก าลัง เตม็ความสามารถ และ
เต็มเวลา ด้วยความชื่นชมยินด ี
      ไมล์ที่สอง (The second mile) หน้าท่ีที่สอง 
(The Second duty) คือ การท าหน้าท่ีที่เพ่ิมขึ้น 
นอกเหนือจากหน้าท่ีหลักด้วยน้ าใจที่พร้อมจะ
ช่วยเหลือทุกเวลาและสถานท่ี ด้วยความปิติยินดีที่
ได้ท า 
      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เช่ือว่า 
มนุษย์เป็นองค์รวมของร่างกาย จติอารมณ์ สังคม 
และจิตวญิญาณ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมอยูเ่สมอ โดยมนุษย์
มีปฏิสมัพันธ์กันในระดับบคุคล ครอบครัว กลุ่มคน 
และชุมชน และมีพัฒนาการในระยะต่างๆ ของชีวิต
ที่แตกต่างกัน การที่มนุษย์จะมีสุขภาพดี จะต้อง
สามารถด ารงรักษาภาวะสมดุลของร่างกาย จิต
อารมณ์ สังคม และจิตวญิญาณได ้ดังนั้นพยาบาล
จึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ทาง
วิชาชีพการพยาบาล และศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง มา
ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลแบบองค์รวม และการ
ดูแลด้วยความเอื้ออาทรโดยยดึ “คน” เป็น
ศูนย์กลาง ตามแผนการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและ
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในการดูแลผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่มวัย ท้ังผู้ที่มีสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง และ
เจ็บป่วย และด าเนินการสร้างเสรมิสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การดูแลช่วยเหลือ และการฟื้นฟูสภาพ 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว กลุม่
คน และชุมชน สิทธิ ความเป็นปจัเจกบุคคล และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

และความโปร่งใส เพื่อให้บริการแก่สังคม เป็น
แหล่งเรียนรู้สากล โดยยึดมั่นในปณิธานของ
มหาวิทยาลยั และคณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอร์
มิค คือ “สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง” น้ าใจ
ไมล์ทีส่อง (The Spirit of the Second Mile) มา
จากพระธรรมมัทธิว บทที่ 5 ข้อ 41 “ถ้าผู้ใดเกณฑ์
ท่านให้เดินทางไปหนึ่งไมล์ ก็ให้เลยไปกับเขาถึง
สองไมล”์ (If anyone force you to go one 
mile, go also the second mile);  
      ไมล์ที่หน่ึง (The first mile) คือ การปฏิบัติ
หน้าท่ีหลัก (The first duty) อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และเวลา  
      ไมล์ทีส่อง (The second mile) คือ การมี
น้ าใจท าหน้าท่ีที่เพ่ิมขึ้น (The second duty) 
นอกเหนือจากหน้าท่ีหลักด้วยความเต็มใจ 
      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เช่ือว่าการที่
มนุษย์จะมสีุขภาพดี จะต้องสามารถด ารงรักษา
ภาวะสมดลุของร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และจิต
วิญญาณ ได้ พยาบาลจึงต้องมีความรู้และความ
เข้าใจในศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล
แบบองค์รวม ในการดูแลผู้ที่มสีุขภาพดี ภาวะเสี่ยง 
และเจ็บป่วย ตามบทบาทหนา้ที่ การป้องกัน การ
ดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการส่งเสริมสุขภาพ 
นอกจากน้ีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เช่ือว่า
บัณฑิตที่มคีุณภาพต้องมีจิตส านึกของความเป็น
พลเมืองดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  
มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปัญญา
ไทย สามารถด ารงตนอยู่ในพหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน 
มีศักยภาพการเรยีนรู้ตลอดชีวิต มคีวามสามารถใน
การปฏิบัติงานไดต้ามกรอบมาตรฐานและ
จรรยาบรรณอันดีงามที่ก าหนด เพือ่น าพาประเทศ
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และทัดเทียมมาตรฐานสากล 
ซึ่งสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาต ิ
 

และปรัชญา 
การอุดมศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

มุ่งเน้นผลติบณัฑิตพยาบาลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณสมบตัิ ดังนี ้
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตาม
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ 

มุ่งเน้นผลติบณัฑิตพยาบาลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และคุณสมบตัิ ดังนี ้
1. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล

และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมยั และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติการ
พยาบาลได้ตามสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ โดย 
ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(Cultural differences ) 

 
 
ปรับให้ชัดเจน สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลงของ
ประเทศในการเข้าร่วม
ประชาคมอาเซียน และ 
ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพศักดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย์ มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล มี
ความเชื่อมั่นในการพยาบาลและคณุค่าแห่งตน 
สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามมาตรฐานวิชาชีพ บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย
วิชาชีพและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพศักดิศ์รีของความ
เป็นมนุษย์ สามารถปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ บน
พื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติวิชาชีพ ระเบยีบขอ้บังคับของ
สภาวิชาชีพ และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

ปรับให้กระชับ ชัดเจน 

3. มีความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวมโดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วย
น้ าใจไมล์ทีส่อง (The Spirit of the Second 
Mile) ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบคุคล ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสอดคล้องกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม 

3. มีความสามารถในการปฏิบตัิการพยาบาลแบบ
เป็นองค์รวม โดยยึดมั่นสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ
ไมล์ทีส่อง (The Spirit of the Second Mile) 

ปรับให้กระชับ ชัดเจน 
ครอบคลมุอัตลักษณ์ของ
คณะพยาบาลศาสตร์แมค
คอร์มิค 

4. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
การคิดอย่างเป็นระบบ สามารถใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการวิจยั และกระบวนการจัดการ
ความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อยา่งต่อเนื่อง 
และมสี่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 

4. มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาองค์ความรูไ้ด้
อย่างต่อเนื่อง 

ปรับให้กระชับ ชัดเจน 

5. มีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ สามารถด ารงตนใน
สังคมได้อย่างมีคณุค่า มภีาวะผู้น า สามารถ
ท างานเป็นทีม สามารถบริหารจัดการใน
องค์กรทางสุขภาพได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5. มีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ มีภาวะผู้น า สามารถ
ท างานเป็นทีม สามารถบริหารจัดการใน
องค์กรทางสุขภาพได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ปรับให้กระชับ ชัดเจน 

6. มีความสามารถด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ในการเผยแพร่ความรู้
และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ การสร้าง
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศ และสร้างสัมพนัธภาพเชิง
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปรับให้กระชับ ชัดเจน 

7. มีความสามารถใช้การวเิคราะห์เชิงตัวเลขและ
สถิติได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร
สนับสนุนการปฏิบตัิพยาบาล 
 

7. มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
สถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สนับสนุนการปฏิบตัิพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

ปรับให้กระชับ ชัดเจน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
---- 8. มีความสามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกดิประโยชน์

ต่อตนเองและสังคม ท้ังในระดับทอ้งถิ่นและ
สากล 

เพิ่มวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรข้อ 8 ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การอุดมศึกษาของชาต ิ
และปรัชญาการอุดมศึกษา 

---- 9. มีความสามารถด ารงตนอยู่ในพหุวฒันธรรม
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ และมีศกัยภาพการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

เพิ่มวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรข้อ 9 ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การอุดมศึกษาของชาต ิ
และปรัชญาการอุดมศึกษา 

 
5. แผนพัฒนาปรับปรุง ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
1. ส่งเสรมิการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง 
กลยุทธ ์
1.   เพิ่มพูนทักษะผูส้อนในการส่งเสรมิและ

พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดบรูณาการความรู้ มี
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การสะท้อนคดิ และ
การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2. สร้างบรรยากาศและจดัสรรเวลาเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียน 

4. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวเิคราะห์ และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิการจดัการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. จ านวนรายวิชาที่มีการประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียนในการบูรณาการ
ความรู้ มีการคิดวิเคราะห์อย่างเปน็ระบบ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสะท้อนคิด 
และการแกไ้ขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

3. ผลการประเมินการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนใน
การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็น
ศูนย์กลาง 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
1. ส่งเสรมิการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ศูนย์กลาง 
กลยุทธ ์
1. เพิ่มพูนทักษะผู้สอนในการส่งเสริมและพัฒนา

ให้ผู้เรียนเกิดบรูณาการความรู้ มีการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคดิอย่างมี
วิจารณญาณ การสะท้อนคิด และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2. สร้างบรรยากาศและจดัสรรเวลาเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ
ผู้เรยีน 

4. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการบูรณาการความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวเิคราะห์ และการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ทุกปีการศึกษา 
2. รายวิชามีการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของ

ผู้เรยีนในการบูรณาการความรู้ มกีารคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การคดิอย่างมี
วิจารณญาณ การสะท้อนคิด และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทุกรายวิชาในหมวด
วิชาชีพ ทุกปีการศึกษา 

3. ผลการประเมินการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ทุกปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ทุกข้อ 
ให้ชัดเจน สามารถประเมินได้ 
รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาของ 
การประเมิน 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
2. จัดการเรียนการสอนให้ผูส้ าเร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักบริการ
ด้วยความเอื้ออาทร และมสีัจจะ-บริการด้วย
น้ าใจไมล์ทีส่อง 
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอน

ภาคปฏิบตัิที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
แหล่งฝึกกับสถาบันการศึกษา 

2. ส่งเสริมให้มรีะบบการเพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติการพยาบาลของผูส้อนให้ทันสมัย 

3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิคุณลักษณะ
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีมคีุณธรรม 
จริยธรรม ให้บริการด้วยความเอื้ออาทร 
และม ี“สัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง” 
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

4. จัดระบบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลที่
ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบตัิการพยาบาล
ของผู้เรียน 

5. จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานความมีคณุค่าน้ าใจ
ไมล์ทีส่องให้กับนักศึกษาทุกคนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

6. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

7. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการบริการ
วิชาการสู่สังคมของสถาบัน 

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ร้อยละของผูเ้รียนช้ันปีท่ี 2, 3, และ 4 มี

ระดับคะแนนรายวิชาฝึกปฏิบตัิไมต่่ ากว่า 
3.0 จาก 4.0 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและแหล่งฝึก
ฯ ต่อการปฏิบตัิการพยาบาลของผู้เรยีนช้ัน
ปีท่ี 2, 3, และ 4 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผูส้ าเรจ็
การศึกษาในการปฏิบตัิการพยาบาลอย่างมี
คุณธรรม จรยิธรรม ให้บริการด้วยความ
เอื้ออาทร และมสีัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ
ไมล์ทีส่อง 

4. มีระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาลที่ส่งเสรมิการฝึกทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลแก่ผูเ้รียน 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
2. จัดการเรียนการสอนให้ผูส้ าเร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักบริการด้วย
ความเอื้ออาทร และมีสจัจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่
สอง 
กลยุทธ ์
1. ส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่มี

ระบบการเพิ่มพูนทักษะปฏิบตัิการพยาบาล
ของผู้สอนให้ทันสมัย 

2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคณุธรรม จรยิธรรม 
ให้บริการด้วยความเอื้ออาทร และมี “สัจจะ-
บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง” ให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน 

3. จัดระบบศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลที่
ส่งเสริมการฝึกทักษะปฏิบตัิการพยาบาลของ
ผู้เรยีน 

4. จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานความมีคณุค่าน้ าใจไมล์
ที่สองให้กับนักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

5. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสาและ/ 
หรือกิจกรรมการบริการวิชาการสูส่ังคมให้กับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. รายวิชาภาคปฏิบัติมีการจดัการเรยีนการสอน

ในการเพิ่มพูนทักษะปฏิบตัิการพยาบาลให้
ทันสมัย ทุกรายวิชา ทุกปีการศึกษา 

2. ผู้เรยีนช้ันปีท่ี 2, 3, และ 4 มีระดบัคะแนน
รายวิชาฝึกปฏิบัติไม่ต่ ากว่า 2.5 จาก 4.0 
ระดับคะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ทุกปี
การศึกษา 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อผูส้ าเรจ็
การศึกษาในการปฏิบตัิการพยาบาลอย่างมี
คุณธรรม จรยิธรรม ให้บริการด้วยความเอื้อ
อาทร และมสีัจจะ-บริการด้วยน้ าใจ 

 ไมล์ทีส่อง ไม่ต่ ากว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ทุกปีการศึกษา 

4. มีระบบการจัดศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล
ที่ส่งเสรมิการฝึกทักษะปฏิบตัิการพยาบาลแก่
ผู้เรยีน ทุกรายวิชาในหมวดวิชาชีพ ทุกปี

 
 
 
 
 
 
- ตัดกลยุทธ์ข้อ 1 ออก 
- รวมกลยุทธ์ข้อ 6 กับ ข้อ 7 
ให้เป็นข้อเดียวกัน คือ ข้อ 5 
เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มตัวบ่งช้ีข้อ 1และข้อ 5 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนา 
- ตัดตัวบ่งช้ีข้อ 2 (เดิม) ออก 
- ตัวบ่งช้ีข้อ 2 ปรับระดับ
คะแนนรายวิชาฝึกปฏิบัตจิาก
ไม่ต่ ากว่า 3.0 เป็น 2.5 เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการ
ให้ระดับคะแนน (เกรด) 
- ปรับหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ทุกข้อ 
ให้ชัดเจน สามารถประเมินได้ 
รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาของ 
การประเมิน 
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การศึกษา 

5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและ/ หรือ
กิจกรรมการบริการวิชาการสู่สังคมของสถาบัน 
ร้อยละ 100 ทุกปีการศึกษา 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาความสามารถของผู้เรยีนและผูส้อน

โดยให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรม 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุการ

เรียนรูด้้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนและผู้สอน

มีการบูรณาการการใช้เทคโนโลยี สามารถ
สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนและผู้สอน
สร้างและเลือกใช้นวัตกรรมในการเรียน
การสอน 

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรูด้้วย
ตนเอง 

2. จ านวนผู้เรียนและผูส้อนที่ไดร้ับการอบรม
การใช้เทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางการ
พยาบาล และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในการเรียนการสอน 

3. จ านวนรายวิชาที่มีการใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการเรียนการสอน 

4. จ านวนช้ินงานนวัตกรรม/ ผลงาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียนและผู้สอน 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาความสามารถของผู้เรยีนและผูส้อนโดย

ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรม 

กลยุทธ ์
1. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนนุการเรยีนรู้

ด้วยตนเอง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนและผู้สอนมี

การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี สามารถสบืค้น
ข้อมูลทางการพยาบาลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูเ้รียนและผู้สอนสร้าง
และเลือกใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน 

 
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ไมต่่ ากว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทุกปีการศึกษา 

2. ผู้เรยีนไดร้ับการอบรมการใช้เทคโนโลยี การ
สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล และการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการเรยีนการสอน ร้อย
ละ 100 ทุกปีการศึกษา 

3. ผู้สอนได้รับการอบรมการใช้เทคโนโลยี การ
สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล และการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการเรยีนการสอน ร้อย
ละ 10 ทุกปีการศึกษา 

4. รายวิชามีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ
เรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 10 รายวิชาต่อ 

 ปีการศึกษา 
5. ช้ินงานนวัตกรรม/ ผลงานสร้างสรรค์ของ

ผู้เรยีนและผูส้อน ไม่น้อยกว่า 10 ช้ินงานต่อปี
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แยกหลักฐาน/ ตัวบ่งช้ี ข้อ 2 
ให้เป็นของผู้เรียน 1 ข้อ เป็น
ของผู้สอน 1 ข้อ 
- ปรับหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ทุกข้อ 
ให้ชัดเจน สามารถประเมินได้ 
รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาของ 
การประเมิน 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความสามารถของผู้สอนและผูเ้รียนที่
เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารทางการ
พยาบาล 
 

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนาความสามารถของผู้สอนและผูเ้รียนทีเ่น้น
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการ
พยาบาล 
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กลยุทธ ์
5. จัดให้มีรายวิชาทางการพยาบาลที่มีการ

จัดการเรียนการสอน การท ารายงาน 
และ/ หรือ น าเสนอรายงานของผู้เรียน
เป็นภาษาอังกฤษ 

6. ส่งเสริมให้ผูส้อนและผูเ้รียนได้ใช้
ภาษาอังกฤษ โดยจัดให้มีอาสาสมคัร
ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์พเิศษ จัดค่าย
ภาษาอังกฤษ จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ผู้สอนและ/ หรือผู้เรียน 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้สอนและผูเ้รียน 

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. จ านวนโครงการแลกเปลี่ยนผู้สอน/ ผู้เรียน 
2. จ านวนรายวิชาทางการพยาบาลทีม่ีการ

จัดการเรียนการสอน การก าหนดให้ผู้เรยีน
ท ารายงาน และ/ หรือน าเสนอรายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

3. จ านวนผู้สอน/ อาสาสมัครชาวต่างชาติที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

4. ความพึงพอใจของผู้สอน/ ผู้เรียนทางด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ 

5. จ านวนโครงการการอบรมเชิงปฏบิัติการ
เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนส าหรับผู้สอนและผู้เรียน 

กลยุทธ ์
1. จัดให้มีรายวิชาทางการพยาบาลที่มีการจัดการ

เรียนการสอน การท ารายงาน และ/ หรือ 
น าเสนอรายงานของผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

2. ส่งเสริมให้ผูส้อนและผูเ้รียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ 
โดยจดัให้มีอาสาสมัครชาวต่างชาติเป็น
อาจารย์พิเศษ จดัค่ายภาษาอังกฤษ จัด
โครงการแลกเปลี่ยนผูส้อนและ/ หรือผู้เรียน 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนส าหรับ
ผู้สอนและผูเ้รียน 

 
 
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1. โครงการแลกเปลี่ยนผูส้อน/ ผู้เรยีน อย่างน้อย 

1 โครงการต่อปีการศึกษา  
2. รายวิชาทางการพยาบาลที่มีการจดัการเรียน

การสอน การก าหนดให้ผูเ้รียนท ารายงาน 
และ/ หรือน าเสนอรายงานเป็นภาษาอังกฤษ  

 ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชาต่อปีการศึกษา 
3. จ านวนผู้สอน/ อาสาสมัครชาวต่างชาติที่ใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 คน
ต่อปีการศึกษา 

4. ความพึงพอใจของผู้สอน/ ผู้เรียนทางด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรยีนการสอน ไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทุกปี
การศึกษา 

5. นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ าของการ
ส าเรจ็การศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี ทุกข้อ 
ให้ชัดเจน สามารถประเมินได้ 
รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาของ 
การประเมิน 

 
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

ก) คุณสมบตัิทั่วไป 
เป็นผู้มสีุขภาพสมบูรณ ์ไม่มีโรคประจ าตัวอันเป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

ก) คุณสมบตัิทั่วไป 
เป็นผู้มสีุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มี
ความผิดปกติ โรคประจ าตัว หรือความพิการ อัน
เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนและการฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล 

เพิ่มคุณสมบตัิทั่วไปของผู้
เข้าศึกษา เพื่อให้
คุณสมบัติชัดเจนมากขึ้น 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล 
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7. กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

2.4.1 กลยุทธ์ จัดโปรแกรมการปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
       ตัวบ่งชี้ นักศึกษาแรกเข้าทุกคนผ่านเกณฑ์
การวัดผลของโปรแกรมการปรับภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

2.4.1 กลยุทธ์ จัดโปรแกรมการปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
       ตัวบ่งชี้ นักศึกษาแรกเข้าผ่านเกณฑ์การ
วัดผลของโปรแกรมการปรบัพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 100 

 
 
ปรับตัวบ่งช้ีให้เป็นร้อยละ 

2.4.2 กลยุทธ์ จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ 
 
       ตัวบ่งชี้ นักศึกษาแรกเข้ามกีารปรับตัวไดด้ี 
สามารถบริหารเวลาให้เหมาะสมท้ังกิจกรรมการ
เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยใช้แบบ
ประเมินการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาล 

2.4.2 กลยุทธ์ จัดโปรแกรมการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสตูร และจดัระบบอาจารย ์
ที่ปรึกษา โดยมีการดูแลอย่างใกลชิ้ดจากอาจารย์
ตัวบ่งชี้  
1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ที่เข้า
ร่วมโปรแกรมการเตรียมความพรอ้มเพื่อเข้าศึกษา
ในหลักสูตร และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.0 
2) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สามารถปรบัตัวเข้ากับการ
เรียนในระดับอุดมศึกษา อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ปรับเพิ่มกลยุทธ์ โดยมี
การจัดโปรแกรมการ
เตรียมความพร้อม 
 
- เพิ่มตัวบ่งช้ีข้อ 1 
 
 
 
- ปรับตัวบ่งช้ีข้อ 2 ให้เป็น
ร้อยละ 

 
8. แผนการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปีท่ี 1 

ภาคเรยีนที ่1 
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท. 112 สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
ศท. 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อ
 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ศท. 106 ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรบั
 ชีวิตประจ าวัน 
ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์

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

 
3 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 
3 (2-3-6) 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
ศท. 141 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ 
 การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์
คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคม ี
 

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

 
3 (2-3-6) 
4 (3-3-8) 

 
รวม 18 (16-5-35) รวม 19 (17-6-38) 

ปีท่ี 1  
ภาคเรยีนที ่2 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคม ี
พบ.173 จริยศาสตรแ์ละแนวคดิวิชาชีพ 
 ทางการพยาบาล 
ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย์ 

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

 
3 (2-3-6) 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา 
ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกับ

สันติภาพ 
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อคณุภาพชีวิต 
ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้
ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 
ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย ์

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

 
3 (3-0-6) 

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

 
3 (2-3-6) 
3 (2-3-6) 

รวม 20 (17-9-40) รวม 21 (18-8-35) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปีท่ี 1  

ภาคฤดูร้อน 
พบ. 102 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยา

พัฒนาการ 
พบ. 103 พยาธิสรรีวิทยาส าหรับพยาบาล 

2 (2-0-4) 
 

3 (3-0-6) 

พบ. 104 จิตวิทยาพัฒนาการ 
พบ. 105 พยาธิสรรีวิทยาส าหรับ
 พยาบาล 
พบ. 171 จริยศาสตรแ์ละวิชาชีพ
พยาบาล 

1 (1-0-2) 
3 (3-0-6)  
1 (1-0-2) 

รวม 5 (5-0-10) รวม 5 (5-0-10) 
ปีท่ี 2  

ภาคเรยีนที ่1 
พบ. 202  เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
พบ. 204 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
พบ. 205 พฤติกรรมสุขภาพและ 
 การสร้างเสริมสุขภาพ 
ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3 
พบ. 211 การพยาบาลพื้นฐาน 1 
พบ. 212 การพยาบาลพื้นฐาน 2 
พบ. 272 กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการ 
 พยาบาล 
พบ. 278 การประเมินภาวะสุขภาพ 

2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 

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

 
2 (1-2-3) 

พบ. 201 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
พบ. 207 พฤติกรรมสุขภาพและ 
 การสร้างเสริมสุขภาพ 
พบ. 208 สารสนเทศทางการพยาบาล 
พบ. 209 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
พบ. 213  การพยาบาลพื้นฐาน 
พบ. 271 ศาสตร์ทางการพยาบาลและ

หลักการพยาบาล 
วิชาเลือกเสร ี

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
1 (0-2-1) 
1 (1-0-2) 
3 (2-2-5) 
2 (1-2-3) 

 
3 (3-0-6) 

รวม 18 (14-8-32) รวม 14 (11-6-25) 
ปีท่ี 2  

ภาคเรยีนที ่2 
พบ. 203 สารสนเทศทางการพยาบาล 
พบ. 206 วิทยาการระบาด 
พบ. 231 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
 จิตเวช 1 
พบ. 242 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
พบ. 252 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
พบ. 253 การพยาบาลผู้ใหญ ่2 
พบ. 254 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
พบ. 282 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
 

2 (1-2-3) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
2 (0-8-0) 

 

พบ. 221 การพยาบาลมารดาและทารก 
พบ. 232 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
 จิตเวช 1 
พบ. 241 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
พบ. 251 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
พบ. 273 การวิจัยเบื้องต้นทาง 
 การพยาบาล 
พบ. 280 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
วิชาเลือกเสร ี

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
3 (0-9-0)  
3 (3-0-6) 

รวม 17(14-10-29) รวม 16 (13-9-26) 
ปีท่ี 2  

ภาคฤดูร้อน 
ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 
วิชาเลือกเสร ี

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

พบ 281 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่1 3 (0-9-0) 

รวม 6 (6-0-12) รวม 3 (0-9-0)  
ปีท่ี 3  

ภาคเรยีนที ่1 
พบ. 321 การพยาบาลมารดา ทารก และ 
 การผดุงครรภ ์1 
พบ. 332 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 
พบ. 342 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
พบ. 354 การพยาบาลผู้ใหญ ่3 
พบ. 361 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
พบ. 386 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
 ผู้สูงอายุ 1 
พบ. 383 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติ 
 และจิตเวช 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
3 (0-12-0) 

 
2 (0-8-0) 

 

พบ. 323 การผดุงครรภ์ 1 
พบ. 333 การพยาบาลสุขภาพจิตและ 
 จิตเวช 2 
พบ. 343 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
พบ. 352 การพยาบาลผู้ใหญ ่2 
พบ. 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
พบ. 380 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติ
 และจิตเวช 
พบ. 385 ก  ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
     และวัยรุ่น 1 

2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 

 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
3 (0-9-0) 

 
2 (0-6-0) 

รวม 19(14-20-28) รวม 19 (14-15-28) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
ปีท่ี 3  

ภาคเรยีนที ่2 
พบ. 322 การพยาบาลมารดา ทารก และ 

การผดุงครรภ ์2 
พบ. 355 การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ 
 สาธารณภัย 
พบ. 362 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
พบ. 371 การวิจัยเบื้องต้นทาง 
 การพยาบาล 
พบ. 381 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
พบ. 387 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ 
 ผู้สูงอาย ุ2 

3 (3-0-6) 
 

2 (2-0-4) 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 

 
3 (0-12-0) 

 
3 (0-12-0) 

พบ. 324 การผดุงครรภ์ 2 
พบ. 353 การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
พบ. 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
พบ. 382 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่2 
พบ. 385 ข ปฏิบัติการพยาบาลเดก็และ 
    วัยรุ่น 2 
พบ. 388 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 
ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (0-9-0) 
2 (0-6-0)  
 
2 (0-6-0) 
3 (3-0-6) 
 

รวม 15 (9-24-18) รวม 16 (9-21-18) 
ปีท่ี 3  

ภาคฤดูร้อน 
พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
 การผดุงครรภ์ 1 

3 (0-12-0) พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 1 

พบ. 389 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 1 

3 (0-9-0) 
3 (0-9-0) 

รวม 3 (0-12-0) รวม 6 (0-18-0) 
ปีท่ี 4 

ภาคเรยีนที ่1 
พบ. 463 การรักษาโรคเบื้องต้น 
พบ. 475 การบริหารการพยาบาล 
พบ. 476 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พบ. 477 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการ

พยาบาล 
พบ. 478 สัมมนาประเด็นและแนวโน้ม 
 ทางวิชาชีพการพยาบาล 
พบ. 485 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ 
 การผดุงครรภ ์2 
พบ. 487 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 

2 (2-0-4) 
3 (3-0-6) 
2 (2-0-4) 

 
1 (1-0-2) 

 
2 (2-0-4) 

 
3 (0-12-0) 

 
3 (0-12-0) 

พบ. 454 การพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤต 

พบ. 465 การรักษาเบื้องต้น 
พบ. 471 การบริหารการพยาบาล 
พบ. 472 สัมมนาประเด็นปัญหาและ

แนวโน้มทางวิชาชีพพยาบาล 
พบ. 473 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
 และการผดุงครรภ ์
พบ. 481 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
 ทารกและการผดุงครรภ ์2 
พบ. 483 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชน 2 

2 (2-0-4) 
 

2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
1 (1-0-2) 

 
2 (2-0-4) 

 
3 (0-9-0) 

 
1 (0-3-0) 

รวม 16(10-24-20) รวม 13 (9-12-18) 
ปีท่ี 4 

ภาคเรยีนที ่2 
พบ. 480 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
พบ. 486 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะ

ฉุกเฉินและวิกฤต ิ
พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
วิชาเลือกเสร ี

2 (0-8-0) 
2 (0-8-0) 

 
1 (0-4-0) 
3 (0-12-0) 

พบ. 482 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่
 ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต 
พบ. 484 ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น 
พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการ

พยาบาล 
พบ. 489 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ

พยาบาล 

3 (0-9-0) 
 
1 (0-3-0) 
1 (0-3-0) 
3 (0-9-0) 

รวม 8 (0-32-0) รวม 8 (0-24-0) 
 

เหตุผลประกอบ : ปรับแผนการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย และให้เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาตามความยากง่ายของเนื้อหาวิชา 
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จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต คงเดิม 
1.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

จ านวน 9 หน่วยกิต 
Social Sciences and Humanities 
                                     9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9 
หน่วยกิต  

Students are required to take 9 
credits in Social Sciences and 
Humanities. 

1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์   
จ านวน 9 หน่วยกิต 

Social Sciences and Humanities 
Courses                           9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน 9  
หน่วยกิต 

Students are required to take 9 
credits from the Social Sciences and 
Humanities courses as follows. 

คงเดิม 

ศท. 101 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 101  THE PATH TO WISDOM) 
                                 3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ความสามารถในการ
สื่อสารในโลกยคุปัจจุบัน และทักษะการคิด
วิเคราะหเ์กี่ยวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม คณุธรรม จรยิธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของภูมภิาคอาเซียน 

Learning methods and self-directed 
learning in an ethical and responsible 
manner from various sources. 
Communicative competence in the 
current world and analytical thinking 
skills in social, economic, political, 
cultural, ethical, virtuous, and ASEAN 
environmental issues 

ศท. 113 วิถีทางสร้างปัญญา  
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(GE 113  A PATH TO WISDOM) 
                                  3 (2-2-5) Credits 

วิธีการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีคุณธรรมและความรบัผิดชอบจาก
แหล่งความรูห้รือสารสนเทศท่ีหลากหลาย       
การมีทักษะการคิดแบบองค์รวมเกี่ยวกับ
ประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ทั้งของไทย ภูมิภาคอาเซยีน และประชาคมโลก 

Methods of learning and acquiring 
knowledge morally and responsibly by 
oneself from a variety of sources or 
information technology.  Having holistic 
thinking skills pertaining to social, 
economic, political, culture, ethical, 
moral, and environmental issues of 
Thai, ASEAN, and global communities. 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง 

3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ หน้าที่ท่ีพึงปฏิบัติต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น การพัฒนาบุคลิกนิสัยใหม้ีจิต
สาธารณะ ตระหนักในการรับใช้ผูอ้ื่น ชุมชน 
และสังคม ตามหลักจริยธรรม คณุธรรม 

The history and background of 

ศท. 111 สัจจะและบริการ 
     3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 111  TRUTH AND SERVICE) 
     3 (3-0-6) Credits 

 ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
พายัพ การแสวงหาความจริงเกี่ยวกับตนเอง 
การพัฒนาบุคลิกนสิัยให้มีจติสาธารณะ 
ตระหนักในการรับใช้ผู้อื่น ชุมชนและสังคม ตาม
หลักจรยิธรรม คุณธรรม การมีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ปรับค าอธิบายรายวิชาให้
ครอบคลมุและชัดเจน 
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Payap University, truth investigation of 
oneself, basic human rights, duties to 
self and to others, personality 
development in promoting public 
consciousness and recognizing to serve 
others, communities, and societies 
based on virtue ethics. 

History of Payap University. 
Examining one’s inner self for 
truthfulness. Exercising character 
development for service consciousness. 
Being conscious to morally and ethically 
serve other people, your country and 
society. Practicing life skills based on a 
sufficiency economy and apply them to 
daily life. 

ศท. 112  สันติภาพและสุนทรียภาพแห่งชีวิต 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 112  PEACE AND AESTHETICS OF LIFE)  
3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการโลกาภิวัตน์และผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่มตี่อปัจเจกบุคคลและสังคม  
การสร้างสุนทรียภาพแห่งชีวิตจากการเรยีนรู้ 
พหุวัฒนธรรม แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี และสรา้งเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

Globalization and its impacts on 
individuals and society, aesthetics of life 
via multi-cultural studies, peacemaking 
and conflict resolution, and positive 
thinking formation for a coexistence 
society. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยการเปดิ
รายวิชาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้เลือกศึกษาตามความ
ต้องการ 

---- ศท. 114 พลเมือง ธรรมาภิบาลกบัสันติภาพ 
      3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 114 CITIZENSHIP, GOOD 
GOVERNANCE AND PEACE) 

      3 (3-0-6) Credits 
การปลูกฝังจิตส านึก บทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบของการเป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก สิทธิขั้นพืน้ฐานของ
มนุษย์และการเคารพคณุค่าความเป็นมนุษย์  
การเรยีนรู้ประเด็นการทุจรติและคอร์รัปชันใน
สังคมไทย แนวทางและกลไกในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ การน าหลกัธรรมาภิบาล
ไปใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติวิธ ี

Creating awareness of responsibility 
for being a valued citizen for Thai as 
well as global community. Exploring 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูค้วามเป็น
พลเมือง หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ 
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human rights with respect to human 
value.  Learning about dishonesty and 
corruption in Thai community. Learning 
about measurements and mechanisms 
for preventing and solving corruption 
problems.  Employing good governance 
in life, coupled with living together in 
harmony. 

2. กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี         จ านวน 6 หน่วยกิต 
Sciences, Mathematics and       
Technology     6 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 

Students are required to take 6 
credits in Sciences, Mathematics and 
Technology. 

2. กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี        จ านวน 9 หน่วยกิต 
Mathematics, Sciences and 
Technology courses       9 Credits 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 9 หน่วยกิต  

 Students are required to take 9 
credits from the Mathematics, Sciences 
and Technology courses. 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ 

2. เพิ่มจ านวนหน่วยกิตเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่ม
รายวิชาที่ตอบผลการ
เรียนรู้ใหม ่

3. เพิ่มรายวิชา 

ศท. 106  ตรรกวิทยาและคณิตศาสตรส์ าหรับ
ชีวิตประจ าวัน       

                              3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 106  LOGIC AND MATHEMATICS FOR 

DAILY  LIVING) 
                                3 (3-0-6)  Credits 

ตรรกวิทยา คณิตศาสตร์พื้นฐานและความ
น่าจะเป็น เพื่อการตัดสินใจส าหรบั
ชีวิตประจ าวัน ทักษะการใช้ความคิดเชิง-
วิเคราะห์ การใช้เหตผุล การอ้างเหตุผลกับ
ข้อเท็จจริง 

Logic, basic mathematics, and 
probability for making decisions in daily 
living.  Analytical thinking skills, 
reasoning, and arguments of fact. 

---- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 141 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

---- ศท. 141  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 141 MATHEMATICS FOR DAILY LIFE) 
3 (3-0-6) Credits 

คณิตศาสตร์พื้นฐานและคณติศาสตร์เพื่อ
ชีวิตประจ าวัน ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ   

Fundamental mathematics and 
mathematics for everyday life,  

 

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้มีนักศึกษา
ได้เรียนรู้คณติศาสตร์ที่จะ
น าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
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probability, analysis of fundamental 
mathematical and statistical data. 

--- ศท. 142 เล่าเรื่องสุขภาพ 
  3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 142 HEALTH MYTHS) 
  3 (3-0-6) Credits 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี  
การพัฒนาสุขภาพในชีวิตประจ าวนั การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การบรหิารอารมณ์ 
การป้องกันและแกไ้ขปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อย 

General knowledge of wellness, 
health development in everyday life, 
food consumption, physical exercise, 
emotional management, prevention and 
treatment of common health problems. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ ์
ด้านกาย จิตและสังคม 

ศท. 105  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

                                 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 105  SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 

QUALITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENT) 

                                 3 (3-0-6)  Credits 
ปรากฏการณ์ของโลกและพลังงาน 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

Global and energy phenomena, 
scientific and technological advances on 
social and environmental changes, 
utilization of natural resources for 
sustainable development. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิด
รายวิชาใหม่  
ศท. 143 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
คุณภาพชีวิต 

--- ศท. 143  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 143 SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY FOR THE QUALITY 
OF LIFE)           3 (3-0-6) Credits 

กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน  
ความปลอดภัยและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทัน ผลกระทบของ

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีคณุภาพ 
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เทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Learning scientific and information 
technology processes for daily life.  
Computer safety and ethics, wise 
judgment in selection of IT, including 
impacts of technology on humans and 
society. 

3. กลุม่วิชาภาษา         จ านวน 15 หน่วยกิต 
Language Competency   15 Credits 

นักศึกษาต้องเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่ม
วิชาภาษา จ านวน 15 หน่วยกิต 

Students are required to take 15 
credits in Language Competency. 
1. นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรยีนรายวิชา

ภาษาไทย จ านวน 3 หน่วยกิต และรายวิชา
ภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต ดังนี ้
1.1 ศท. 107 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
1.2 ศท. 108 ภาษาอังกฤษ 1 
1.3 ศท. 109 ภาษาอังกฤษ 2 
1.4 ศท. 208 ภาษาอังกฤษ 3 
1.5 ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4 

1. Students are required to take 3 
credits in a Thai course and 12 credits in 
English courses as follows: 

1.1 GE 107 SKILLS IN USING THAI 
LANGUAGE 

1.2 GE 108 ENGLISH I 
1.3 GE 109 ENGLISH II 
1.4 GE 208 ENGLISH III 
1.5 GE 209ENGLISH IV 

--- ยกเลิกรายวิชาในกลุ่มวิชา
ภาษาทั้งหมด และเปิดรายวิชา
ในกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร แทน โดยแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 
3.1 หลักสูตรไทย และ 
3.2 หลักสูตรนานาชาต ิ

--- 3. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
จ านวน 12 หน่วยกิต 

Language Competency for 
Communication courses 

12 Credits 
 
 
 
 

1. ปรับชื่อกลุ่มวิชาให้
สอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ 

2. ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 
15 หน่วยกิต เหลือ 12 
หน่วยกิต โดยก าหนด
รายวิชา ศท. 130 เป็น 0 
หน่วยกิต และใช้เป็น
รายวิชาเสริมความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

--- หลักสูตรไทย จ านวน 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในกลุม่วิชา

ภาษาเพื่อการสื่อสาร จ านวน 12 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต และรายวิชา

ลดจ านวนหน่วยกติ จาก 15 
หน่วยกิต เหลือ 12 หน่วยกิต 
โดยก าหนด รายวิชา ศท. 130 
เป็น 0 หน่วยกิต และใช้เป็น
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ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 

1.  รายวิชาภาษาไทย    จ านวน 3 หน่วยกิต 
1) ศท. 127 ภาษาไทยเพื่อการเรยีนรู ้

2.  รายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 หน่วยกิต 
2) ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน 
3) ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
4) ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อ

การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 
5) ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

1    For students studying in Thai  
Program 12 Credits 
Students are required to take 12 

credits from Language Competency for 
Communication courses. Three credits 
for a Thai Language course and 9 
credits for three English Language 
courses. 

1. Thai Language Course     3 Credits 
1) GE 127  THAI LEARNING 

2. English Language Courses 9 Credits 
2) GE 130  ENGLISH FOR DAILY LIFE 
3)  GE 135  ENGLISH FOR CROSS-

CULTURAL 
COMMUNICATION 

4) GE 136  ENGLISH THROUGH 
MEDIA FOR LIFELONG 
LEARNING 

5) GE 431 ENGLISH IN THE WORK 
PLACE 

รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

ศท. 107  ทักษะการใช้ภาษาไทย 
                                  3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 107  SKILLS IN USING THAI LANGUAGE) 
                                  3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการสื่อสารทางด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน การคิด การวเิคราะห์วิจารณ์
และการสรุปความ เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

Communicative skills in listening, 
speaking, reading, writing, thinking,  

ศท. 127  ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 127  THAI LEARNING) 
 3 (3-0-6) Credits 

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   
ดา้นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน    
โดยเน้นการจับใจความส าคญัและการวิเคราะห์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Communication skills in listening, 
speaking, reading and writing, with an 

1. เปลี่ยนรหัสวิชาให้
สอดคล้องกับกลุ่มวิชา 

2. ปรับชื่อวิชาให้ชัดเจน 
3. ปรับค าอธิบายรายวิชาให้

ครอบคลมุและชัดเจน 
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analyzing, and summarizing for daily life  
and studies in a university. 

emphasis on main ideas and analysis for 
everyday use. 

ศท. 108  ภาษาอังกฤษ 1    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE108  ENGLISH I)         3 (3-0-6) Credits 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านเพื่อจับใจความส าคญั 
การเขียนประโยคชนิดต่างๆ 

Using English for communication in 
daily life, reading for gist, and writing a 
variety of sentence types. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยเปิดรายวิชา
ใหม่ ศท. 130 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน แทน 

ศท. 109  ภาษาอังกฤษ 2    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 109  ENGLISH II)        3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 108) 
(Prerequisite : GE 108) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน การอ่านความเรียงที่มีโครงสร้าง
ภาษาที่ซับซ้อน โดยการหาความหมายจาก
บริบท การจับใจความส าคญั การตีความ การ
อ้างอิง การสรุปความ และการเขยีนความเรียง
ขนาดหนึ่งย่อหน้า  

Using English for communication in 
daily life, reading more structurally 
complex texts through contextualization, 
gist, inferences, references, drawing 
conclusions, and writing one-paragraph 
essays. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 208  ภาษาอังกฤษ 3    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 208  ENGLISH III)       3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 109) 
(Prerequisite : GE 109) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ การอ่านความเรียงประเภท
ต่างๆ การแสดงความคดิเห็น การอภิปรายและ
การน าเสนอ 

Using English for communication in 
different situations, reading various types 
of texts, giving opinions and 
presentations. 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
ศท.136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

ศท. 209 ภาษาอังกฤษ 4    3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 209  ENGLISH IV)     3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท. 208) 
(Prerequisite : GE 208) 

--- ยกเลิกรายวิชา โดยน าเนื้อหา
ไปบูรณาการในรายวิชา ศท. 
135 ภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม รายวิชา 
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การคิดวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ โดยเพิม่ระดับความเข้มข้นใน
การแสดงความคิดเห็นและการอภปิรายใน
บริบทท่ีหลากหลาย 

Analytical thinking for English 
communication in various situations with 
stronger opinions and discussions in 
different contexts. 

ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อ
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต และ
รายวิชา  ศท. 431 
ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 

--- ศท. 130 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 
0 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 130 ENGLISH FOR DAILY LIFE) 
0 (3-0-6) Credits 

การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น  เพือ่การสื่อสารตามสถานการณต์่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic skills of listening, speaking, 
reading, and writing English for 
communication in various situations in 
everyday life. 

รายวิชาใหม่ ก าหนดเป็น
รายวิชาเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ ในกรณีที่
นักศึกษามีคะแนนวัดระดับ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ไม่ผา่นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะต้องศึกษารายวิชา
นี ้ โดยไม่นับหน่วยกิต 

--- ศท. 135 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรม        3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 135 ENGLISH FOR CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION) 

3 (3-0-6) Credits 
(วิชาบงัคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การอ่านความเรียงเพื่อความเข้าใจ
วัฒนธรรมร่วม และการแสดงความคิดเห็น การ
น าเสนอเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่าง
เหมาะสม 

Select readings for multicultural 
comprehension, expressing opinions and  
presenting ideas for proper cross-
cultural communication. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาไดฝ้ึกภาษาผ่านการ
เรียนรู้วัฒนธรรมร่วมและ
เตรียมพร้อมการเป็นพลเมือง
โลก 

--- ศท. 136 ภาษาอังกฤษจากสื่อเพื่อการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(GE 136 ENGLISH THROUGH MEDIA FOR 
LIFELONG LEARNING) 

3 (3-0-6) Credits 

รายวิชาใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรูภ้าษา ผ่าน
สื่อประสมและเป็นการเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู ้
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(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การฟังและการอ่าน จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรยีนรู้และท าความ
เข้าใจสามารถโตต้อบและน าเสนอในรูปแบบ
ของการแสดงความคดิเห็นผ่านการเขียน การ
พูด และการส่งข้อมูลโดยสื่อต่าง ๆ 

Listening and reading from printed 
materials and electronic media to learn 
and understand information, being able 
to respond and express opinions 
through writing, speaking, and text 
messages via various channels. 

--- ศท. 431 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(GE 431 ENGLISH IN THE WORKPLACE) 
3 (3-0-6) Credits 

(วิชาบังคับก่อน : สอบไดร้ายวิชา ศท. 130 หรือ
ได้รับคะแนนสอบวดัระดับความรูพ้ื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
(Prerequisite : GE 130 or pass English 
placement test set by the university) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 
ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน การอ่าน การเขียนและ
การสนทนาในบริบทของงานประเภทต่างๆ   

English language for job 
applications and in the workplace.  
Reading, writing and conversation in 
different working situations. 

รายวิชาใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อ
นักศึกษาในการน าไปใช้ใน
การสมคัรงานและการท างาน 

 

10. รหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ จ านวน 29 หน่วยกิต กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ จ านวน 23 หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วย 
กิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
จาก 29 หน่วยกิต เหลือ 
23 หน่วยกิต 

คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคม ี
4 (3-3-8) หน่วยกิต 

(CH 121 ORGANIC CHEMISTRY AND 
BIOCHEMISTRY) 

คม. 121 อินทรีย์เคมีและชีวเคม ี
4 (3-3-8) หน่วยกิต 

(CH 121 ORGANIC CHEMISTRY AND 
BIOCHEMISTRY) 

คงเดิม 
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สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย์

ประเภทต่างๆ องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้าง สมบตัิทางกายภาพ และทางเคมีของสาร
ชีวโมเลกลุ และการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกุล
ภายในสิ่งมีชีวิต 

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารอินทรีย์
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต 
โครงสร้าง สมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของสารชีว
โมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมเลกลุภายใน
สิ่งมีชีวิต 

ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนษุย ์
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 112 HUMAN ANATOMY) 
ลักษณะโครงสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

ทั้งทางมหกายวิภาคศาสตร์และจลุกายวิภาคศาสตร์ 
ช่ือ ต าแหน่งท่ีตั้ง และหน้าท่ีของอวัยวะที่ประกอบ
ขึ้นเป็นระบบต่างๆ รวมทั้งการเจรญิเติบโตของตัว
อ่อนมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแตก่ารปฏสินธิจนถึง
การคลอด 

ชว. 112 กายวิภาคศาสตร์ของมนษุย์ 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 112 HUMAN ANATOMY) 
ลักษณะโครงสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ท้ัง

ทางมหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร ์ช่ือ 
ต าแหน่งท่ีตั้ง และหน้าที่ของอวัยวะที่ประกอบขึ้นเป็น
ระบบต่างๆ รวมทั้งการเจริญเติบโตของตัวอ่อนมนุษย์
ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการคลอด 

คงเดิม 

ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 114 MICROBIOLOGY AND 
PARASITOLOGY) 

รูปร่าง ลักษณะ คณุสมบตัิ วงจรชีวิต และการ
จ าแนกประเภทของจุลชีพและปรสิตที่อาศัยอยู่ใน
ร่างกายมนุษย์ รวมทั้งแมลงต่างๆ ซึ่งเป็นพาหะที่ท า
ให้เกิดโรค เน้นเกี่ยวกับการติดต่อ การแพร่กระจาย 
หลักการท าลาย และการระงับการเจรญิเติบโตของ
เชื้อโรค ตลอดจนการใช้ภมูิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรค 

ชว. 114 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 114 MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY) 
รูปร่าง ลักษณะ คณุสมบตัิ วงจรชีวิต และการ

จ าแนกประเภทของจุลชีพและปรสิตที่อาศัยอยู่ใน
ร่างกายมนุษย ์รวมทั้งแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะที่ท าให้
เกิดโรค เน้นเกี่ยวกับการติดต่อ การแพร่กระจาย 
หลักการท าลายและการระงับการเจริญเติบโตของเชื้อ
โรค ตลอดจนการใช้ภูมิคุ้มกันเพื่อต้านทานโรค 
 

คงเดิม 

ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย์ 
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 211 HUMAN PHYSIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ชว. 112) 

หน้าท่ีของส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ 
กลไกการท างานของแต่ละอวัยวะในระบบต่างๆ  
และความสัมพันธ์ระหว่างระบบตา่งๆ ในการ
ปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดลุของรา่งกาย 

ชว. 211 สรีรวิทยาของมนุษย ์
3 (2-3-6) หน่วยกิต 

(BI 211 HUMAN PHYSIOLOGY) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ชว. 112) 

หน้าท่ีของส่วนประกอบของร่างกายมนุษย ์กลไก
การท างานของแต่ละอวัยวะในระบบต่างๆ  
และความสัมพันธ์ระหว่างระบบตา่งๆ ในการปรับตัว
เพื่อรักษาภาวะสมดุลของร่างกาย 

คงเดิม 

พบ. 102 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการ 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 102 FUNDAMENTAL PSYCHOLOGY AND 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY) 

แนวคิดทางจิตวิทยาเกี่ยวกบัมนุษย์ พ้ืนฐานทาง
พฤติกรรม การรับรู้ การคิด สติปญัญา การเรียนรู้ 
อารมณ์ การตัดสินใจ แรงจูงใจ การจ าการลืม 
บุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ตลอดจนแนวคดิทางจิตวิทยาพื้นฐานและจติวิทยา
พัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ปฏิสนธิ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 104 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
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จนถึงวัยผู้สูงอายุ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย จิตสังคม และสติปัญญา รวมทั้งการ
ส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย ์

---- พบ. 104 จิตวิทยาพัฒนาการ 
1 (1-0-2) หน่วยกิต 

(SN 104 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY) 
ทฤษฎี มโนทัศน์จิตวิทยาพัฒนาการ และ

พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ รวมถึงพัฒนกิจและ
การส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 102 
จิตวิทยาพื้นฐานและ
จิตวิทยาพัฒนาการ และ
เนื้อหาเกี่ยวกับจติวิทยา
ทั่วไป เพ่ือให้สาระวิชา 
ครอบคลมุความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นส าหรับการเรยีน
รายวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช และ
รายวิชาอื่น 

พบ. 103 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 
3 (3-0-6) หน่วยกิต  

(SN 103 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES) 
การท างานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

ภาวะปกติ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาวะสมดุลและการ
ตอบสนองของร่างกาย ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินภาวะสุขภาพและการให้การพยาบาลที่
เหมาะสม 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 201 
พยาธิสรรีวิทยาส าหรับ
พยาบาล  
 

---- พบ. 105 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 105 PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSES) 
กลไกทางพยาธิสรีรวิทยาตามระบบการท างานของ

ร่างกาย ผลกระทบต่อภาวะสมดลุ การตอบสนองของ
ร่างกาย และการระบุข้อมูลสนับสนุนในการประเมิน
ภาวะสุขภาพส าหรับพยาบาล 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 103 พยาธิ
สรีรวิทยาส าหรับพยาบาล  
 

พบ. 202 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 202 PHARMACOLOGY FOR NURSES) 
แนวคิด หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา 

ประเภท กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
การน าไปใช้ทางคลินิก ขนาด ข้อห้ามใช้ 
ผลข้างเคยีง การเกิดพิษของยา ท้ังแผนปัจจุบันและ
แผนไทย การให้การพยาบาลผูป้่วยท่ีได้รับยาแตล่ะ
กลุ่ม 

--- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 201 
เภสัชวิทยาส าหรับ
พยาบาล 
 

 พบ. 201 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 201 PHARMACOLOGY FOR NURSES) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 202 เภสัช
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หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา ประเภท กลไกการ

ออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา การน าใช้ในทางคลินิก 
ขนาด ผลข้างเคยีง ข้อควรระวัง และค าแนะน าในการ
ใช้ยา รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับสมุนไพรไทย 

วิทยาส าหรับพยาบาล 
 

พบ. 205 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(SN 205 HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH 
PROMOTION) 

มโนทัศน์ของภาวะสุขภาพ แนวคดิ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริม
สุขภาพ กลยุทธ์การสอนสุขภาพ กระบวนการกลุ่ม 
การวางแผนงาน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ และ ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ 
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 207 
พฤติกรรมสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ  
 

---- พบ. 207 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 207 HEALTH BEHAVIOR AND HEALTH 
PROMOTION)  

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพ นโยบายและแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ
และการสรา้งเสริมสุขภาพ การสอนทางสุขภาพ และ
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทางสุขภาพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 205 
พฤติกรรมสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ  
 

พบ. 203 สารสนเทศทางการพยาบาล 
2 (1-2-3) หน่วยกิต  

(SN 203 NURSING INFORMATICS) 
แนวคิดและทฤษฎสีารสนเทศทางการพยาบาล 

ข้อมูล ฐานข้อมูล และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
และการพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
วิธีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บันทึกภาษามาตรฐานในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาวชิาชีพการ
พยาบาล 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 208 
สารสนเทศทางการ
พยาบาล  
 

---- พบ. 208 สารสนเทศทางการพยาบาล 
1 (0-2-1) หน่วยกิต 

(SN 208 NURSING INFORMATICS) 1 (0-2-1) หน่วยกิต 
การใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 203 
สารสนเทศ ทางการ
พยาบาล  



114 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
และการวจิัยทางการพยาบาล  

พบ. 204 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
3 (2-2-5)หน่วยกิต 

(SN 204 NUTRITION AND DIET THERAPY) 
ความหมาย ความส าคัญของโภชนาการต่อ

สุขภาพ อาหารและสารอาหาร ปญัหาโภชนาการ 
การประเมินภาวะโภชนาการ รายการอาหาร
แลกเปลีย่น การจดัอาหารตามหลกัโภชนาการใน
โรงพยาบาล และแนวทางการจดัอาหารและการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหารส าหรับบุคคลทั้งในภาวะ
ปกติและเจ็บป่วย 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 209 
โภชนศาสตร์และโภชน
บ าบัด  
 
 

---- พบ. 209 โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด 
1 (1-0-2) หน่วยกิต 

(SN 209 NUTRITION AND DIET THERAPY) 
การส่งเสริมด้านโภชนาการต่อสุขภาพ อาหารและ

สารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหา
โภชนาการ รายการอาหารแลกเปลี่ยน การให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับอาหารส าหรับบุคคลทั้งในภาวะปกติ
และเจ็บป่วย 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 204 โภชน
ศาสตร์และโภชนบ าบดั  
 

พบ. 206 วิทยาการระบาด 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 206 EPIDEMIOLOGY) 
แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกดิและการกระจายโรคใน
ชุมชน ดัชนีอนามัย บทบาทของพยาบาลในการ
วิเคราะหส์ถานการณ์ การเฝา้ระวงั การสอบสวน 
การป้องกัน และควบคุมโรค 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 363 
การพยาบาลอนามัยชุมชน 
1 
 

กลุ่มวชิาชีพ จ านวน 86 หน่วยกติ กลุ่มวชิาชีพ จ านวน 81  หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วย 
กิต กลุ่มวิชาชีพ จาก 86
หน่วยกิต เหลือ 81 หน่วย
กิต สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่
ก าหนดให้หลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ มีจ านวนหน่วย
กิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่
น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

รายวิชาภาคทฤษฎี จ านวน 53 หน่วยกิต รายวิชาภาคทฤษฎี จ านวน 45 หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วย 
กิตรายวิชาภาคทฤษฎี 
จาก 53 หน่วยกิต เหลือ 
45 หน่วยกิต สอดคล้อง
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กับเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้
หลักสตูรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ มี
จ านวนหน่วยกิตวิชาทาง
ทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 
หน่วยกิต 

พบ. 173 จริยศาสตร์และแนวคดิวิชาชีพทางการ
พยาบาล 

1(1-0-2) หน่วยกิต 
(SN 173 ETHICS AND CONCEPTS OF 
NURSING PROFESSION) 

วิวัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพ 
สิทธิผู้ป่วย สิทธิของพยาบาล ความรู้เบื้องต้นทาง
กฎหมาย แนวคดิจริยศาสตร์ จรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 171 
จริยศาสตรแ์ละวิชาชีพ
พยาบาล  
 

---- พบ. 171 จริยศาสตร์และวิชาชีพพยาบาล  
1 (1-0-2) หน่วยกิต 

(SN 171 ETHICS AND NURSING PROFESSION) 1 (1-0-2) หน่วยกิต 
แนวคิดจริยศาสตร์ จรรยาบรรณวชิาชีพพยาบาล 

และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล พัฒน
ศาสตร์ของวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพ 
คุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพ สิทธิของพยาบาล สิทธิ
ผู้ป่วย ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 173 จริย
ศาสตร์และแนวคิดวิชาชีพ
ทางการพยาบาล  
 

พบ. 211 การพยาบาลพื้นฐาน 1 
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(SN 211 FUNDAMENTALS OF NURSING I) 
แนวคิด หลักการพยาบาล เพื่อตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในภาวะปกติและ
เจ็บป่วย ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล 
ภาวะโภชนาการ สมดุลสารน้ าในรา่งกาย ความ
ต้องการออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ การ
เคลื่อนไหว การออกก าลังกาย และการขับถ่าย 
การบูรณาการความรู้ หลักฐานเชงิประจักษ ์และ
กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยค านึงถึงคณุธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 213 
การพยาบาลพื้นฐาน 
 

พบ. 212 การพยาบาลพื้นฐาน 2 
2 (1-2-3) หน่วยกิต 

(SN 212 FUNDAMENTALS OF NURSING II)  
แนวคิด หลักการพยาบาล เพื่อตอบสนองความ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 213 
การพยาบาลพื้นฐาน 
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ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในภาวะเจ็บป่วย ได้รับ
การผ่าตัด มีบาดแผล รวมถึงการรบัใหม่และ
จ าหน่ายผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการตดิเช้ือ 
การบริหารยา และการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย 
การบูรณาการความรู้ หลักฐานเชงิประจักษ ์และ
กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยค านึงถึงคณุธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

---- พบ. 213 การพยาบาลพื้นฐาน 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SN 213 FUNDAMENTALS OF NURSING) 3 (2-2-5) หน่วยกิต 
แนวคิด หลักการพยาบาล เพื่อตอบสนองความ

ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ การปอ้งกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ การวัดสัญญาณชีพ ส่งเสรมิการดูแลสุขอนามัย
ส่วนบุคคล การพักผ่อนนอนหลบั การบริหารยา สมดลุ
สารน้ าในรา่งกาย การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด และ
การออกก าลังกาย การดูแลบาดแผล ความต้องการ
ออกซิเจน ส่งเสริมภาวะโภชนาการ การขับถ่าย  
การรับใหม่และการจ าหน่ายผู้ป่วย การบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 211 การ
พยาบาลพื้นฐาน 1 และ 
พบ. 212 การพยาบาล
พื้นฐาน 2  
 

---- พบ. 221 การพยาบาลมารดาและทารก 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 221 MATERNAL AND NEWBORN NURSING) 
วิวัฒนาการของการผดุงครรภ์ บทบาทของ

พยาบาลผดุงครรภ์ นโยบายสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง การให้
ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะการ
มีบุตรยาก กระบวนการตั้งครรภ์ การพยาบาลแบบ
องค์รวมในระยะตั้งครรภ์ และหลงัคลอดที่ปกติหรือ
ผิดปกตเิล็กน้อย รวมทั้งการพยาบาลทารกแรกเกิด 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว บูรณาการความรู้ 
งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 321 การ
พยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 1  
เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การพยาบาลมารดาและ
ทารก 

พบ. 231 การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 231 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC  
NURSING I) 

วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัสุขภาพจิต 
จิตเวชศาสตร์ และการพยาบาลจติเวช การสร้าง

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 232 
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 1  
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เสรมิและการป้องกันทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 
โรคทางจิตเวช กลไกทางจิตพยาธิ และปัญหาทาง
สุขภาพจิตของบุคคล องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบ าบัดรักษาผู้ป่วย ผู้บ าบัด รูปแบบการบ าบัด 
สิ่งแวดล้อม และสังคมของผู้ป่วย แนวทางการตรวจ
วินิจฉัยโรคและการรักษาทางจิตเวช นิติจิตเวช และ
กระบวนการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 

---- พบ. 232 การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 232 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC 
NURSING I) 

วิวัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัจิตเวชศาสตร์
และการพยาบาลจิตเวช การส่งเสริม การป้องกัน 
รักษา และฟื้นฟูปัญหาทางสุขภาพจิต งานสุขภาพจิต
และจิตเวช ทีมผู้บ าบดั รูปแบบการบ าบัดทางจิตเวช 
หลักการและกระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
จิตเวช 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 231 การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจติ
เวช 1  
 

พบ. 242 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 242 CHILD AND ADOLESCENT  
NURSING I) 

แนวคิด หลักการ บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลใน
การประเมินและส่งเสรมิภาวะสุขภาพ การ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กจนถึงวัยรุ่น 
โดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ และน า
กระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 241 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
1  
 

---- พบ. 241 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 241 CHILD AND ADOLESCENT NURSING I) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
แนวคิด หลักการ บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลใน

การประเมิน ส่งเสรมิภาวะสุขภาพ การเจรญิเติบโต 
และพัฒนาการของเด็กจนถึงวัยรุน่ รวมถึงการป้องกัน
โรคและอุบัติเหตุ โดยบูรณาการความรู้ และน า
กระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 242 การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  
 

พบ. 252 การพยาบาลผู้ใหญ ่1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 252 ADULT NURSING I) 
แนวคิด หลักการพยาบาลผู้ใหญภ่าวะสุขภาพ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 251  
การพยาบาลผู้ใหญ ่1  
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ปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน 
วิกฤติ และเรื้อรัง ท่ีไม่ซับซ้อน ไดร้ับการรักษาด้วย
ยาและการผ่าตัด ครอบคลมุความผิดปกตเิกี่ยวกับ
การติดเชื้อ ภาวะเจ็บปวด การเสยีสมดุลของน้ า 
เกลือแร ่ความผิดปกติของผิวหนัง การมองเห็น 
การไดย้ิน การทรงตัว ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 
และระบบนรเีวชวิทยา การบูรณาการความรู้ 
หลักฐานเชิงประจักษ ์และกระบวนการพยาบาล
เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยค านึงถึง
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

---- พบ. 251 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 251 ADULT NURSING I) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะ

สุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และ
เรื้อรัง ท่ีไดร้ับการรักษาด้วยยาและการผา่ตัด ในผู้ป่วย
ที่มีปัญหาเกีย่วกับภาวะเจ็บปวด ติดเชื้อ ภาวะช็อก 
บาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก ความผิดปกติของผิวหนัง 
การเสยีสมดุลของน้ าและเกลือแร่ ความผิดปกติของ
กระดูกและกล้ามเนื้อ ภาวะผดิปกติของนรีเวช ความ
ผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ภาวะเซลลเ์จรญิ
ผิดปกติ และการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 252 การ
พยาบาลผู้ใหญ ่1  
 

---- พบ. 271 ศาสตร์ทางการพยาบาลและหลักการ
พยาบาล  

2 (1-2-3) หน่วยกิต 
(SN 271 NURSING SCIENCE AND PRINCIPLE OF 
NURSING) 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล การประเมิน
ภาวะสุขภาพเบื้องต้น การซักประวัติ ตรวจรา่งกาย 
การบันทึกผลการประเมิน และการแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ กระบวนการพยาบาล และการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการวางแผนการพยาบาล 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัรวมเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 272 
กระบวนการพยาบาลและ
ทฤษฎีการพยาบาล และ  
รายวิชา พบ. 278 การ
ประเมินภาวะสุขภาพ  
 

พบ. 272 กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีการ
พยาบาล 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(SN 272 NURSING PROCESS AND NURSING 
THEORY) 

แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับรวม
เป็นรายวิชาเปดิใหม่ พบ. 
271 ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและหลักการ
พยาบาล  



119 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
ความส าคญัและขั้นตอนกระบวนการพยาบาล 
กรอบแนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลที่ส าคญั และ
การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการวาง
แผนการพยาบาล 

 

พบ. 371 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 371 INTRODUCTION TO NURSING 
RESEARCH) 

ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญของการวิจัย
ทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย 
กระบวนการวิจยั ชีวสถิติ การวิเคราะห์งานวิจัยที่
เลือกสรร การน าผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้ในการ
พยาบาล 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 273 
การวิจัยเบื้องต้นทางการ
พยาบาล  
 

---- พบ. 273 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล  
2 (2-0-4) หนว่ยกิต 

(SN 273 INTRODUCTION TO NURSING 
RESEARCH) 

แนวคิดพื้นฐานการวิจัยทางการพยาบาล 
กระบวนการวิจยั ชีวสถิติ การวิเคราะห์งานวิจัย การ
น าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 371  
การวิจัยเบื้องต้นทางการ
พยาบาล  
 

พบ. 278 การประเมินภาวะสุขภาพ 
2 (1-2-3) หน่วยกิต  

(SN 278 HEALTH ASSESSMENT) 
การประเมินภาวะสุขภาพ ทักษะส าคัญในการ

ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย ประเมินสภาพจิตใจ สังคม 
และจิตวญิญาณ การบันทึกผลการประเมิน การ
แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ
พิเศษ  

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับรวม
เป็นรายวิชาเปดิใหม่ พบ. 
271 ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและหลักการ
พยาบาล  

พบ. 321 การพยาบาลมารดา ทารก และการ 
ผดุงครรภ์ 1 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SN 321 MATERNAL-CHILD NURSING AND 
MIDWIFERY I) 

วิวัฒนาการของการผดุงครรภ์ บทบาทหน้าท่ี 
จริยธรรมของพยาบาลผดุงครรภ์ นโยบายสุขภาพท่ี
เกี่ยวข้อง การให้ค าปรึกษาก่อนสมรส การวางแผน
ครอบครัว ภาวะการมบีุตรยาก กระบวนการ
ตั้งครรภ์ กระบวนการคลอด การท าคลอดปกติ โดย
ใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแล
มารดาและทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
ระยะหลังคลอด และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 
การพยาบาลมารดาและ
ทารกไปปรบัเป็นรายวิชา
เปิดใหม่ พบ. 221 การ
พยาบาลมารดาและทารก  
และน าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การคลอดปกติไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 323 
การผดุงครรภ์ 1  
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สร้างเสริมการมสี่วนร่วมของครอบครัว บูรณาการ
ความรู้ ภูมปิัญญาท้องถิ่น และหลกัฐานเชิง
ประจักษ์ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารก โดย
ค านึงถึงคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พบ. 322 การพยาบาลมารดา ทารก และ 
การผดุงครรภ์ 2 

3 (3-0-6) หน่วยกิต 
(SN 322 MATERNAL-CHILD NURSING AND 
MIDWIFERY II) 

แนวคิด หลักการ และบทบาทของพยาบาลผดุง
ครรภ์ในการพยาบาลมารดาและทารกท่ีมีภาวะ
ผิดปกตหิรือเสี่ยงอันตราย โดยใช้กระบวนการ
พยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลมารดาและทารก
ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
การพยาบาลทารกที่มีภาวะผดิปกติหรือเสี่ยง
อันตราย การสร้างเสรมิการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว บูรณาการความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดแูลสุขภาพมารดา
และทารก โดยค านึงถึงคุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 
การพยาบาลมารดาและ
ทารกไปปรบัเป็นรายวิชา
เปิดใหม่ พบ. 221 การ
พยาบาลมารดาและทารก  
และน าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การคลอดผิดปกติไปปรับ
เป็นรายวิชาเปดิใหม่ พบ. 
324 การผดุงครรภ์ 2  
 

---- พบ. 323 การผดุงครรภ์ 1 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 323 MIDWIFERY I) 
แนวคิด หลักการของการผดุงครรภ์ หลักการ

พยาบาลมารดาและทารกที่มีภาวะเสี่ยง และมี
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ การประเมินสภาวะ
ทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสีย่ง การมสี่วนร่วมของ
ครอบครัว โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 
บูรณาการความรู้ งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดย
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สทิธิผู้ใช้บริการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 321 การ
พยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 1 ที่
เกี่ยวกับการคลอดปกต ิ
 

---- พบ. 324 การผดุงครรภ์ 2 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 324 MIDWIFERY II) 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด หลักการท า

คลอด การพยาบาลระยะคลอดแก่ผู้คลอดทั้งภาวะ
ปกติและ/หรือท่ีมภีาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงอันตราย 
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มภีาวะแทรกซ้อน และ
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลัง
คลอด การมีส่วนร่วมของครอบครวั โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม บูรณาการความรู้ 
งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความเป็น

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 322 การ
พยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 2 ที่
เกี่ยวกับการคลอดผดิปกต ิ
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ปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

พบ. 332 การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 332 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC 
NURSING II) 

แนวคิด หลักการของการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
เพื่อการบ าบัด กระบวนการพยาบาลตามแนวคิด
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม การดูแลแบบเอื้อ
อาทรในรูปแบบการบ าบดัรักษาทางจิตเวช การ
ประเมินผู้ป่วยตามพฤติกรรมส าคญัและปญัหาทาง
จิตสังคม ภาวะเบีย่งเบนสุขภาพจติและวิกฤติชีวิต 
ตลอดจนการสร้างเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา และ
ฟื้นฟูสภาพทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดย 
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 333 
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 2 
 

---- พบ. 333 การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 2  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 333 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC 
NURSING II) 

โรคทางจิตเวช และแนวทางการวนิิจฉัยอาการทาง
จิตเวช แนวคิดในการบ าบดัรักษาและการฟื้นฟูสภาพ 
การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการพยาบาลสุขภาพจติ
และจิตเวช ในผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจติสังคม  
ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต รวมถึงนิติจิตเวช 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 332  
การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช 2 
 

พบ. 342 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 342 CHILD AND ADOLESCENT  
NURSING II) 

แนวคิด หลักการ บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยเด็กจนถึงวัยรุ่นในระยะวิกฤติ ฉุกเฉิน 
เฉียบพลัน และเรื้อรัง การบูรณาการความรู้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ และน ากระบวนการพยาบาล
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย
ค านึงถงึคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 343 
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
2  
 
 

---- พบ. 343 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 343 CHILD AND ADOLESCENT NURSING II) 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
แนวคิด หลักการ บทบาทหนา้ที่ของพยาบาลใน

การดูแลผู้ป่วยเด็กจนถึงวัยรุ่นในระยะวิกฤต เฉียบพลัน 
เรื้อรัง และระยะสดุท้าย โดยบูรณาการความรู้ และน า

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 342 การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  
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กระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พบ. 253 การพยาบาลผู้ใหญ ่2 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 253 ADULT NURSING II) 
แนวคิด หลักการพยาบาลผู้ใหญภ่าวะสุขภาพ

ปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน 
วิกฤติ และเรื้อรัง ท่ีซับซ้อน ไดร้ับการรักษาด้วยยา
และการผ่าตดั ครอบคลุมความผดิปกติเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ระบบเลือด ภาวะช็อก ระบบทางเดินอาหารและ
การขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน 
การบูรณาการความรู้ หลักฐานเชงิประจักษ์ และ
กระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม โดยค านึงถึงคณุธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 352  
การพยาบาลผู้ใหญ ่2  
 
 

---- พบ. 352 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 352 ADULT NURSING II) 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะ

สุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และ
เรื้อรัง ท่ีไดร้ับการรักษาด้วยยาและการผา่ตัด ในผู้ป่วย
ที่มีปัญหาภาวะความผิดปกติของระบบประสาทสมัผสั 
บกพร่องระบบประสาทและสมอง ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบภมูิคุ้มกัน ความผิดปกติของเลือดและหลอด
เลือด ระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดิน
ปัสสาวะ โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 253 การ
พยาบาลผู้ใหญ ่2  
 

พบ. 254 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 254  GERONTOLOGICAL NURSING) 
มโนทัศน์ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง การประเมินภาวะสขุภาพ ปัญหา
สุขภาพ การจดับริการแก่ผูสู้งอาย ุการน า
กระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสภาพ โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 353  
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ 
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วิชาชีพ 

---- พบ. 353 การพยาบาลผู้สูงอาย ุ
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 353 GERONTOLOGICAL NURSING) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
มโนทัศน์ ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการ

เปลี่ยนแปลง การประเมินภาวะสขุภาพ ปัญหาสุขภาพ 
การจัดบริการแกผู่้สูงอายุ การน ากระบวนการพยาบาล
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ และ
ฟื้นฟูสภาพ โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 254 การ
พยาบาลผู้สูงอาย ุ 
 

พบ. 354 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 354 ADULT NURSING III) 
แนวคิด หลักการพยาบาลผู้ใหญภ่าวะสุขภาพ

ปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน 
วิกฤติ และเรื้อรัง ท่ีซับซ้อน ไดร้ับการรักษาด้วยยา
และการผ่าตดั ครอบคลุมความผดิปกติเกี่ยวกับ
ระบบประสาทและสมอง ระบบทางเดินปัสสาวะ 
มะเร็ง และการดูแลผู้ป่วยระยะสดุท้าย การบูรณา
การความรู ้หลักฐานเชิงประจักษ์ และกระบวนการ
พยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับรวม
เป็นรายวิชาเปดิใหม่ พบ. 
251 การพยาบาลผู้ใหญ ่1 
และ พบ. 352 การ
พยาบาลผู้ใหญ ่2  

พบ. 355 การพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(SN 355 EMERGENCY AND DISASTER 
NURSING) 

แนวคิด หลักการพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย การเกิดอุบตัิภัยหมู่ การจัดระบบ
การรักษาพยาบาล การประเมิน และคัดกรอง การ
บ าบัดรักษา ณ ท่ีเกิดเหตุ การบ าบัดระหว่างการ
เคลื่อนย้าย และน าส่ง การดูแลด้านจิตสังคม การ
ฟื้นฟูสภาพภายหลังประสบภัย การช่วย 
ฟื้นคืนชีพ การบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และกระบวนการพยาบาล เพื่อการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงกฎหมาย  
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- 
 
 
 
 

 
 

ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 454 
การพยาบาลผู้ใหญ่ใน
ภาวะฉุกเฉินและวิกฤต  
 

พบ. 361 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 361 COMMUNITY HEALTH NURSING I) 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 363 
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แนวคิดการสาธารณสุข ระบบสุขภาพ 

นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายและแผนพัฒนา
สุขภาพของประเทศ ระบบบริการสุขภาพ การ
สาธารณสุขมูลฐาน บทบาทและหน้าท่ีของพยาบาล
อนามัยชุมชน แนวคิดและกระบวนการพยาบาล
อนามัยชุมชน โดยใช้เป็นแนวทางในการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสรมิสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการแก้ไขปญัหาอนามัยชุมชน 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
1  
 

---- พบ. 363 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1  
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 363 COMMUNITY HEALTH NURSING I) 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
แนวคิดการสาธารณสุข ระบบสุขภาพ กลวิธีและ

นวัตกรรมสาธารณสุข วิทยาการระบาด และ
กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน เพื่อการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 361 การ
พยาบาลอนามยัชุมชน 1  
 

พบ. 362 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 362 COMMUNITY HEALTH NURSING II) 
แนวคิด บทบาทหน้าที่ของพยาบาลอนามัย

ชุมชน ในการดูแลอนามัยครอบครัว อนามัย
โรงเรียน อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย โดยใช้
เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ 

 
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการแกไ้ข
ปัญหาอนามัยชุมชน 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 364 
การพยาบาลอนามัยชุมชน 
2  
 

---- พบ. 364 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 364 COMMUNITY HEALTH NURSING II) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
แนวคิดและบทบาทหนา้ที่ของพยาบาลอนามัย

ชุมชนในการพยาบาลครอบครัว อนามัยโรงเรียน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย เพื่อการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 362  
การพยาบาลอนามัยชุมชน 
2  
 

---- พบ. 454 การพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 454 EMERGENCY AND CRITICAL NURSING 
IN ADULT) 

แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะ
ฉุกเฉินและวิกฤติทีเ่กิดจากการเจบ็ป่วย อุบัติเหตุ และ     
สาธารณภัย บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลในการ
ดูแลผูป้่วย การใช้เทคโนโลยสี าหรบัช่วยเหลือให้พ้น

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 355 การ
พยาบาลในภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย  
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ภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ และการปอ้งกัน
ภาวะแทรกซ้อน โดยการบรูณาการความรู้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

พบ. 463 การรักษาโรคเบื้องต้น 
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 463 PRIMARY MEDICAL CARE) 
แนวคิด หลักการรักษาเบื้องต้น การประเมิน

ภาวะสุขภาพเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค การวินิจฉัย 
การรักษาเบื้องต้น การปฏิบตัิหัตถการ การบันทึก
ข้อมูล การให้ค าแนะน า การคดักรองโรค และการ
ส่งต่อ โดยบรูณาการความรู้ทั้งศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ตามขอบเขต
ของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม มาตรฐาน และ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ   

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 465  
การรักษาเบื้องต้น  
 

---- พบ. 465 การรักษาเบื้องต้น  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 465 PRIMARY MEDICAL CARE) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
แนวคิด หลักการในการรวบรวมขอ้มูล การประเมิน

ภาวะสุขภาพ เพื่อการคดักรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค 
การวินิจฉัยโรค การรักษาเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ด้าน
ศัลยกรรม ด้านปจัจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การ
ให้ค าแนะน ารวมถงึการส่งต่อเพื่อการรักษาที่เหมาะสม 
ตามขอบเขตของกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 463 การ
รักษาโรคเบื้องต้น  
 

พบ. 475 การบริหารการพยาบาล 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 475 NURSING ADMINISTRATION) 
หลักและแนวคิดการบริหารจัดการสมยัใหม่ 

หลักเศรษฐศาสตรส์าธารณสุข การท างานเป็นทีม 
การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การเจรจาต่อรอง การสือ่สารทางบริหาร
การพยาบาล การเสริมสรา้งพลังอ านาจในการ
บริหารองค์กรพยาบาล การบริหารหอผู้ป่วย และ
การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 471  
การบริหารการพยาบาล  
 

---- พบ. 471 การบริหารการพยาบาล  
2 (2-0-4) หน่วยกิต 

(SN 471 NURSING ADMINISTRATION) 2 (2-0-4) หน่วยกิต 
หลักและแนวคิดการบริหารจัดการสมยัใหม่ หลัก

เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข การท างานเป็นทีม การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การ
เจรจาต่อรอง การสื่อสาร การเสรมิสร้างพลังอ านาจ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 475 การ
บริหารการพยาบาล  
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การบริหารเวลา การบริหารหอผู้ปว่ย และการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล 

พบ. 478 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ
การพยาบาล 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(SN 478 SEMINAR IN ISSUES AND TRENDS IN 
NURSING) 

การสัมมนาปัญหาและประเด็นแนวโน้มที่
ส าคัญทางการพยาบาลในระบบสขุภาพไทยและ
สากล ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและวิชาชีพ
พยาบาลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยโีดยมุ่งเนน้การคิด
วิเคราะห ์การอภิปราย และการน าเสนอผล
การศึกษาค้นคว้า 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 472  
สัมมนาประเด็นปัญหาและ
แนวโน้มทางวิชาชีพ
พยาบาล  
 

---- พบ. 472 สัมมนาประเด็นปัญหาและแนวโน้มทาง
วิชาชีพพยาบาล  

1 (1-0-2) หน่วยกติ 
(SN 472 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN 
NURSING PROFESSION) 1 (1-0-2) หน่วยกิต 

หลักการและรูปแบบการสัมมนา การวิเคราะห์และ
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทีส่ าคัญทางการพยาบาล
ทั้งด้านการศึกษา การบริการ และการบริหาร ที่มีผล
ต่อภาวะสุขภาพและวิชาชีพพยาบาล จากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลย ี

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 478 สัมมนา
ประเด็นและแนวโน้มทาง
วิชาชีพการพยาบาล  
 
 

---- พบ. 473 กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(SN 473 NURSE PROFESSIONAL AND 
MIDWIFERY LAW)  

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาล ข้อบังคับสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง  
ประเด็นปัญหาทีเ่กี่ยวข้องกับจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 476 
กฎหมาย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์  
 

พบ. 476 กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

2 (2-0-4) หน่วยกิต 
(SN 476 PROFESSIONAL LAW AND CODE OF 
ETHICS IN NURSING AND MIDWIFERY)  

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 473  
กฎหมายวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์  
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การสาธารณสุข กฎหมายคุ้มครองสวัสดภิาพของ
ประชาชน การเจรจาต่อรอง การป้องกันการถูก
ละเมิด การอภิปรายประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ของผูป้ระกอบวชิาชีพพยาบาล 
พบ. 477 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการพยาบาล 

1 (1-0-2) หน่วยกิต  
(SN 477 INDEPENDENT STUDY IN NURSING) 

ก าหนดประเด็นและแนวโนม้ทางการพยาบาล
ตามความสนใจเป็นพิเศษของผู้เรยีน ท าการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการวิจัย ภายใต้การให้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยให้กระบวนการศึกษา
ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
กระบวนการวิจยั 
สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
อื่น ท่ีสามารถจดัการเรียน
การสอนได ้

กลุ่มวชิาชีพ รายวิชาภาคปฏิบัติ จ านวน 27 
หน่วยกิต 

รายวิชาภาคปฏิบัต ิจ านวน 36 หน่วยกิต ปรับเพิ่มจ านวนหน่วย 
กิตรายวิชาภาคปฏิบัต ิ
จาก 27 หน่วยกิต เป็น 36 
หน่วยกิต สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ที่ก าหนดให้
หลักสตูรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ มี
จ านวนหน่วยกิตวิชาทาง
ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 36 
หน่วยกิต 

พบ. 282 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  
2 (0-8-0) หน่วยกิต 

(SN 282 FUNDAMENTAL OF NURSING 
PRACTICUM) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในภาวะปกติและ
เจ็บป่วย โดยบูรณาการความรู้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ และน ากระบวนการพยาบาลมา
ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 280  
ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน  
 

---- พบ. 280 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 
3 (0-9-0) หน่วยกิต 

(SN 280 FUNDAMENTALS OF NURSING 
PRACTICUM) 

ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการ

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 282 
ปฏิบัติการพยาบาล
พื้นฐาน  
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พื้นฐานของมนุษย์ในภาวะปกติ และเจ็บป่วย โดย   
บูรณาการความรู้ที่เป็นศาสตร์พื้นฐานของชีวิต พ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพท่ีเกีย่วข้อง และใช้
กระบวนการพยาบาลในการดูแลสขุภาพแบบองค์รวม 
โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย หลักคณุธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 

---- พบ. 281 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
3 (0-9-0) หน่วยกิต 

(SN 281 ADULT NURSING PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวชิา พบ. 280) 

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติ 
ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉยีบพลนั และเรื้อรัง ท่ีได้รับ
การรักษาด้วยยาและการผ่าตดั ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับภาวะเจ็บปวด ตดิเช้ือ ภาวะช็อก บาดแผล  
ไฟไหม้น้ าร้อนลวก ความผดิปกติของผิวหนัง การเสีย
สมดลุของน้ าและเกลือแร่ ความผดิปกติของกระดูก
และกลา้มเนื้อ ภาวะผดิปกติของนรีเวช ความผดิปกติ
ของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย ภาวะเซลล์เจริญผิดปกติ 
และการพยาบาลผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง โดยการบูรณาการความรู้ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาล ใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยค านึงถึงสิทธิ
ผู้ใช้บริการ คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 386, พบ. 
387 ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1, 2 
เฉพาะปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้ใหญ่ และให้การฝึก
ปฏิบัติสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาภาคทฤษฎี พบ. 
251 การพยาบาลผู้ใหญ ่1 

พบ. 383 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
จิตเวช 

2 (0-8-0) หน่วยกิต                   
(SN 383  MENTAL HEALTH AND 
PSYCHIATRIC NURSING PRACTICUM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา พบ. 282) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บ าบัดรักษา 
และการฟื้นฟูสภาพ กระบวนการสร้างสมัพันธภาพ 
การใช้เทคนิค การสนทนาเพื่อการบ าบัด การให้
ค าปรึกษา การท ากลุ่มบ าบดั และการให้สุขภาพจติ
ศึกษา โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 380  
ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 
 

---- พบ. 380 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
3 (0-9-0) หน่วยกิต 

(SN 380 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC 
NURSING PRACTICUM) 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 383 
ปฏิบัติการพยาบาล
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(รายวิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวชิา พบ. 280) 3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช โดยใช้
กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อการส่งเสรมิ 
ป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพ ทางด้านการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช กระบวนการสร้าง
สัมพันธภาพ การสื่อสารเพื่อการบ าบัด การให้การ
ปรึกษา กลุ่มบ าบดั และสุขภาพจติศึกษา โดยค านึงถึง
สิทธิผู้ใช้บริการ คณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ 

สุขภาพจิตและจติเวช  
 

---- พบ. 382 ปฏบิัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
3 (0-9-0) หน่วยกิต 

(SN 382 ADULT NURSING PRACTICUM II)  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะสุขภาพปกติ 

ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วยเฉยีบพลนั และเรื้อรัง ท่ีได้รับ
การรักษาด้วยยาและการผ่าตดั ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
ภาวะความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัส บกพร่อง
ระบบประสาทและสมอง ระบบตอ่มไร้ท่อ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติของเลือดและหลอดเลือด 
ระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ โดย
การบูรณาการความรู้ หลักฐานเชงิประจักษ์ การ
ประยุกต์กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 386, พบ. 
387 ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1, 2 
เฉพาะปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้ใหญ่ และให้การฝึก
ปฏิบัติสอดคล้องกับเนื้อหา
รายวิชาภาคทฤษฎี พบ. 
352 การพยาบาลผู้ใหญ ่2  
 
 

พบ. 381 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
3 (0-12-0) หน่วยกิต 

(SN 381 CHILD AND ADOLESCENT NURSING 
PRACTICUM) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา พบ. 282) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผูป้่วยเด็กจนถึงวัยรุ่นใน
ภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยงและภาวะเจ็บป่วย 
โดยน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึง คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 385 
ก ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 1 และ พบ. 
385 ข ปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น 2 
 

---- พบ. 385 ก ปฏิบัติการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 1 
2 (0-6-0) หน่วยกิต 

(SN 385 A CHILD AND ADOLESCENT NURSING 
PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวชิา พบ. 280) 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กจนถึงวัยรุน่ โดยการ
ประเมิน ส่งเสริมภาวะสุขภาพ การเจรญิเติบโต และ

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 381  
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 
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พัฒนาการ ในภาวะสุขภาพดี และภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน โดยบูรณาการความรู้ และน ากระบวนการ
พยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 พบ. 385 ข ปฏิบัติการพยาบาลเดก็และวัยรุ่น 2 
2 (0-6-0) หน่วยกิต 

(SN 385 B CHILD AND ADOLESCENT NURSING 
PRACTICUM II) 

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กจนถึงวัยรุน่ โดยการ
ประเมิน ส่งเสริมภาวะสุขภาพ การเจรญิเติบโต และ
พัฒนาการในภาวะวิกฤต และเรื้อรัง โดยบูรณาการ
ความรู้ และน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ ใน
การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 381  
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น 
 

พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 1 

3 (0-12-0) หน่วยกิต 
(SN 384 MATERNAL-CHILD NURSING AND 
MIDWIFERY PRACTICUM I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา พบ. 282) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ โดยน า
กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะปกติ
ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การ
ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ การสรา้งเสริม
สัมพันธภาพ การปรับตัว และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

พบ. 384 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 1 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 
(SN 384 MATERNAL-NEWBORN NURSING AND 
MIDWIFERY PRACTICUM I) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวชิา พบ. 280) 

ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ โดยน ากระบวนการ
พยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกที่มี
ภาวะปกติแบบองค์รวม ในระยะตัง้ครรภ์ คลอด และ
หลังคลอด รวมทั้งการส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
การส่งเสริมสัมพันธภาพ การปรับตัว การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว การประยุกต์ใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ใช้บริการ คณุธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

คงเดิม 
ปรับลดจ านวนช่ัวโมงการ
ฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่
น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระ
บบทวิภาค ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 

พบ. 386 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
3 (0-12-0) หน่วยกิต 

(SN386 ADULT AND GERONTOLOGICAL  
NURSING  PRACTICUM I) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา พบ. 282) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุใน
ภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลัน และเรื้อรัง ท่ีไม่ซับซ้อน ได้รับการรักษา
ด้วยยาและการผ่าตดั ครอบคลุมความผิดปกติ
เกี่ยวกับการตดิเช้ือ ภาวะเจ็บปวด การเสียสมดุล
ของน้ า เกลือแร่ ความผดิปกติของผิวหนัง การ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 382 
ก, ข ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1, 2 เฉพาะ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
มองเห็น การได้ยิน การทรงตัว ระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ และระบบนรีเวชวิทยา การบูรณาการ
ความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์
กระบวนการพยาบาล ในการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม บทบาทของครอบครัวและชุมชนในการดูแล 
ผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงคุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พบ. 387 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 

3 (0-12-0) หน่วยกิต  
(SN 387 ADULT AND GERONTOLOGICAL 
NURSING  PRACTICUM II) 
(วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา พบ. 282)  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุใน
ภาวะเจ็บป่วยระยะเฉยีบพลันและเรื้อรังที่มีปัญหา
ซับซ้อน ได้รบัการรักษาด้วยยาและการผา่ตัด 
ครอบคลมุความผิดปกตเิกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด 
ภาวะช็อก ระบบทางเดินอาหารและการขับถ่าย 
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภมูิคุ้มกัน ระบบประสาท
และสมอง ระบบทางเดินปสัสาวะ มะเร็ง และการ
ดแูลผูป้่วยระยะสุดท้าย การบูรณาการความรู้ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการ
พยาบาล ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 382 
ก, ข ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 1, 2 เฉพาะ
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ ่
 

---- พบ. 388 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  
2 (0-6-0) หน่วยกิต 

(SN 388 GERONTOLOGICAL NURSING 
PRACTICUM) 
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวชิา พบ. 280) 2 (0-6-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุแบบองค์รวม โดยใช้
ศาสตร์ผูสู้งอายุเพื่อส่งเสรมิ ดูแล รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ 
โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 386, พบ. 
387 ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ 1, 2 
เฉพาะปฏิบตัิการพยาบาล
ผู้สูงอาย ุ

---- พบ. 389 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 
3 (0-9-0) หน่วยกิต 

(SN 389 COMMUNITY HEALTH NURSING 
PRACTICUM 1)  
(รายวิชาบังคับก่อน: สอบไดร้ายวชิา พบ. 280) 3 (0-9-0) หน่วยกิต 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในการดูแล
สุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของชุมชน โดยค านึงถึงความหลากหลายทาง

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 487  
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 
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วัฒนธรรม การผสมผสานภมูิปัญญาท้องถิ่น การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม กลวิธีการสาธารณสุข 
ระบาดวิทยา คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

พบ. 480 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
2 (0-8-0) หน่วยกิต 

(SN 480 PRIMARY MEDICAL CARE 
PRACTICUM) 

ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ  
การคัดกรองโรค กระบวนการวินิจฉัยโรค  
การรักษาเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้
ได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามขอบเขตของกฎหมาย 
มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 484 
ปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น  
 

พบ. 485 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 2 

3 (0-12-0) หน่วยกิต 
(SN 485 MATERNAL-CHILD NURSING AND 
MIDWIFERY PRACTICUM II) 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์โดยน า
กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในการดูแลมารดาและทารกที่มีภาวะ
ผิดปกตหิรือเสี่ยงอันตรายในระยะตั้งครรภ ์ระยะ
คลอด ระยะหลังคลอด การส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การสร้างสมัพันธภาพ การปรับตัว และการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 481  
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ์ 
2  
 

---- พบ. 481 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการ
ผดุงครรภ์ 2  

3 (0-9-0) หน่วยกิต 
(SN 481 MATERNAL- NEWBORN NURSING AND 
MIDWIFERY PRACTICUM II) 

 
ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ โดยน ากระบวนการ

พยาบาลมาใช้ในการดูแลสุขภาพมารดาและทารกที่มี
ภาวะผดิปกติหรือเสีย่งอันตรายแบบองค์รวม ในระยะ
ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ การสร้างสมัพันธภาพ การปรับตัวและ
การมีส่วนร่วมของครอบครัว การประยุกต์ใช้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย และหลักฐาน
เชิงประจักษ์ โดยค านึงถึงความหลากหลายทาง

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 485 
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ์ 2  
 



133 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
วัฒนธรรม  ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ใช้บริการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

พบ. 486 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต ิ

2 (0-8-0) หน่วยกิต 
(SN 486 EMERGENCY AND CRITICAL ADULT 
NURSING PRACTICUM) 

ฝึกปฏิบัติการการพยาบาลในภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤติ การพยาบาลสาธารณภัย การใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ การบูรณาการความรู้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 482  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต  
 

---- พบ. 482 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉิน
และวิกฤต 

3 (0-9-0) หน่วยกิต 
(SN 482 EMERGENCY AND CRITICAL NURSING 
PRACTICUM IN ADULT)  

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะฉุกเฉินและ
วิกฤตที่เกิดจากการเจ็บป่วย อุบัตเิหตุ และสาธารณภยั 
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการช่วยเหลือ และ
ดูแลผูป้่วย เพื่อรักษาไวซ้ึ่งชีวิต ลดอัตราตาย 
ภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการดูแลผูป้่วยในระยะสุดท้าย 
และเสียชีวิต โดยการบรูณาการความรู้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ การประยุกต์กระบวนการพยาบาล ในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ 
คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 486  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ิ 
 
 

พบ. 487 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
3 (0-12-0) หน่วยกิต 

(SN 487 COMMUNITY HEALTH NURSING 
PRACTICUM)  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนในการ
ประเมินชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย โดยน า
กระบวนการพยาบาล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมสาธารณสุข และภูมิปญัญาท้องถิ่น มาใช้
เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแล
ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย โดย
ค านึงถึงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่ม
คนและชุมชน 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 483  
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน  
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---- พบ. 483 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

1 (0-3-0) หน่วยกิต 
(SN 483 COMMUNITY HEALTH NURSING 
PRACTICUM 2) 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการสร้าง
เสรมิสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟืน้ฟูสภาพ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของบ้าน 
โรงเรียน ชุมชน โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 487  
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน 
 
 

---- พบ. 484 ปฏิบัติการรักษาเบื้องตน้ 
1 (0-3-0) หน่วยกิต 

(SN 484 PRIMARY MEDICAL CARE PRACTICUM) 1 (0-3-0) หน่วยกิต 
ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล ประเมินภาวะสุขภาพ 

เพื่อการคัดกรองโรค การวินิจฉยัแยกโรค การ
วินิจฉัยโรค การรักษาเบื้องต้นด้านอายุรกรรม ด้าน
ศัลยกรรม ด้านปจัจุบันพยาบาล และภาวะฉุกเฉิน การ
ให้ค าแนะน า รวมถึงการส่งต่อเพื่อการรักษาท่ี
เหมาะสม ตามขอบเขตของกฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 480 
ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น  
 

พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
1 (0-4-0) หน่วยกิต 

(SN 488 NURSING ADMINISTRATION 
PRACTICUM) 

ฝึกปฏิบัติการบรหิารจดัการ การบริหารความ
เสี่ยง การท างานเป็นทีม บทบาทหัวหน้าเวร 
หัวหน้าทีม สมาชิกทีม และการเปน็ผู้น าทางการ
พยาบาล โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พบ. 488 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 
1 (0-3-0) หน่วยกิต 

(SN 488 NURSING ADMINISTRATION 
PRACTICUM) 

ปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผู้ปว่ย การบริหาร
ความเสีย่ง การท างานเป็นทีม บทบาทหัวหน้าเวร และ
สมาชิกทีม โดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คงเดิม 
ปรับลดจ านวนช่ัวโมงการ
ฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกไม่
น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระ
บบทวิภาค ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

---- พบ. 489 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล 
3 (0-9-0) หน่วยกิต 

(SN 489 PRACTICUM IN NURSING PROFESSION) 
ปฏิบัติการพยาบาลในสาขาท่ีสนใจ เสรมิสมรรถนะ

ในการปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ โดยบูรณาการ
ความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ น ากระบวนการพยาบาล
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชาในหมวดวิชาเลือก
เสรี รายวิชา พบ. 490
ปฏิบัติประสบการณ์
วิชาชีพพยาบาล 
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11. รหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

พบ. 291 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคดิ
สร้างสรรค์ทางดา้นสุขภาพ 

3 (3-0-6) หน่วยกิต  
(SN 291 CRITICAL THINKING AND CREATIVE 
THINKING IN HEALTH CARE)  

แนวคิดพื้นฐานของการคิด กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปญัหา การพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
สร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการ
การดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยให้กระบวนการคดิ
อย่างมีวิจารณญาณและ
การคิดสร้างสรรค์
สอดแทรกอยู่ในรายวิชา
อื่น ท่ีสามารถจดัการเรียน
การสอนได ้

พบ. 290 การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SN 290 FIRST AID) 
หลักการและความส าคัญของการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ลักษณะของอุบัติเหตุที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน หลักการให้ความช่วยเหลือข้ันต้นแก่
ผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยก่อนท่ีจะน าส่งโรงพยาบาล 
ฝึกปฏิบัติการส ารวจ ประเมินสภาพผู้บาดเจบ็และผู้
เจ็บป่วย การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการปฐมพยาบาล การท าความสะอาดบาดแผล
และการห้ามเลือด การปฐมพยาบาล และการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อใหไ้ด้รับการดูแลที่เหมาะสม 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 294  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตร
ที่เปิดสอนให้คณะ/ 
สาขาวิชา/ ภาควิชา อ่ืน 
 

พบ. 292 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 292 ENGLISH FOR NURSING 
PROFESSION) 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เชิงวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการเชิง
วิชาชีพ 

 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 292  
ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพพยาบาล  
 

---- พบ. 295 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพพยาบาล 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 295 ENGLISH FOR NURSING PROFESSION) 
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เชิง

วิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ การติดต่อสื่อสารเชิง
วิชาชีพระหว่างบุคลากรในทีมสุขภาพและผู้ใช้บริการ 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 295 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิชาชีพพยาบาล  
 

พบ. 293 วิถีสุขภาพทางเลือก 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 293 ALTERNATIVE HEALTH CARE) 
แนวคิด ทฤษฎีการดูแลสุขภาพทางเลือกและ

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาเปิดใหม่ พบ. 296  
วิถีสุขภาพทางเลือก 
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สมดลุธรรมชาติ การน าภูมิปญัญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้กับแนวทางการพยาบาลในการดูแล
สุขภาพแบบผสมผสาน เพื่อการดแูล สร้างเสรมิ 
ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม 

 

---- พบ. 296 วิถีสุขภาพทางเลือก 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 296 ALTERNATIVE HEALTH CARE) 
การดูแลสุขภาพทางเลือก สมดุลธรรมชาติ และการ

ประยุกต์ใช้กับการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสาน เพื่อการดูแล สร้างเสรมิ ป้องกัน และฟื้นฟู
สุขภาพแบบองค์รวม 

รายวิชาเปิดใหม ่
โดยปรบัเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 293 วิถี
สุขภาพทางเลือก  
 
 
 

 พบ. 297 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 
3 (3-0-6) หน่วยกิต 

(SN 297 TRANSCULTURAL NURSING) 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 

ปรากฏการณ์และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่มผีลต่อการ
ดูแลสุขภาพคณุลักษณะและสมรรถนะของพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยท่ีมคีวามหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การให้การพยาบาลที่สอดคล้องกบัวัฒนธรรม 

รายวิชาเปิดใหม ่
เพื่อให้หลักสตูรทันสมัย 
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ
ในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน 

พบ. 490 ปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล 
3 (0-12-0) หน่วยกิต 

(SN 490 PRACTICUM IN NURSING 
PROFESSION)  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสาขาท่ีนกัศึกษาสนใจ 
เพื่อเสรมิสมรรถนะในการปฏิบตัิการพยาบาล
วิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้ หลกัฐานเชิงประจักษ ์
และน ากระบวนการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

---- ยกเลิกรายวิชา 
โดยน าเนื้อหาไปปรับเป็น
รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ 
รายวิชาภาคปฏิบัติ 
รายวิชา พบ. 489 ปฏิบัติ
ประสบการณ์วิชาชีพ
พยาบาล 
 

พบ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านสุขภาพ 
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(SN 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN 
HEALTH CARE) 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการทางสุขภาพอย่างมี
ระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนไปปฏิบัติงาน และให้นักศึกษาปฏิบัติงานใน
ฐานะพนักงานท่ีสถานประกอบการหรือองค์การ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ 

พบ. 496 สหกิจศึกษาทางด้านสุขภาพ 
9 (0-40-20) หน่วยกิต 

(SN 496 CO-OPERATIVE EDUCATION IN HEALTH 
CARE) 

ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการทางสุขภาพอย่างมี
ระบบ โดยมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ไปปฏิบตัิงาน และให้นักศึกษาปฏบิัติงานในฐานะ
พนักงานท่ีสถานประกอบการหรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

คงเดิม 
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12. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ สาขาวิชา/ ภาควิชา อื่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 

---- พบ. 294 การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
3 (2-2-5) หน่วยกิต 

(SN 294 FIRST AID) 
หลักการและความส าคญัของการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น ลักษณะของอุบัติเหตุที่พบบ่อยใน
ชีวิตประจ าวัน หลักการให้ความช่วยเหลือข้ันต้นแก่
ผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่วยก่อนท่ีจะน าส่งโรงพยาบาล ฝึก
ปฏิบัติการส ารวจ ประเมินสภาพผูบ้าดเจ็บและผู้
เจ็บป่วย การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาล การท าความสะอาดบาดแผลและ
การห้ามเลือด การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม 

รายวิชาเปิดใหม ่
แยกออกมาเป็นรายวิชาใน
หลักสตูรที่เปดิสอนให้
คณะ/ สาขาวิชา/ ภาควิชา 
อืน่ โดยปรับเนื้อหามาจาก
รายวิชา พบ. 290 การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่ง
เดิมเป็นหมวดวิชาเลือกเสรี
ที่เปิดสอนให้คณะ/ 
สาขาวิชา/ ภาควิชา อ่ืน 

 
13. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

ปรับลดจ านวน 
หน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสตูร จาก 145  
หน่วยกิต เหลือ 140 
หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จ านวน 30 หน่วยกิต 
1. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
จ านวน 9 หน่วยกิต 
2. กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  
จ านวน 6 หน่วยกิต 
3. กลุม่วิชาภาษา  
จ านวน 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จ านวน 30 หน่วยกิต 
1. กลุม่วิชาสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
จ านวน 9 หน่วยกิต 
2. กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  
จ านวน 9 หน่วยกิต 
3. กลุม่วิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
จ านวน 12 หน่วยกิต 

- ปรับชื่อกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เป็นกลุม่
วิชาคณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และปรับเพิม่
จ านวนหน่วยกิต จาก 6 
หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต 
- ปรับชื่อกลุ่มวิชาภาษา 
เป็นกลุ่มวิชาภาษาเพื่อการ
สื่อสาร และปรับลดจ านวน
หน่วยกิต จาก 15 หน่วย
กิต เหลือ 12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 109 หน่วยกิต 
1. กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จ านวนหน่วยกิต 29 หน่วยกิต 
2. กลุม่วิชาชีพ 
จ านวนหน่วยกิต 80 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 104 หน่วยกิต 
1. กลุม่วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จ านวนหน่วยกิต 23 หน่วยกิต 
2. กลุม่วิชาชีพ 
จ านวนหน่วยกิต 81 หน่วยกิต 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จาก 109 
หน่วยกิต เหลือ 104 
หน่วยกิต 
- ปรับลดจ านวนหน่วย 
กิตกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
จาก 29 หน่วยกิต เหลือ 
23 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เหตุผลประกอบ 
- เพิ่มจ านวนหน่วย 
กิตกลุ่มวิชาชีพ จาก 80 
หน่วยกิต เหลือ 81  
หน่วยกิต 

 
14. การจัดตารางสอนในรายวิชาที่ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

จัดจ านวนช่ัวโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ทีใ่ช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง และไม่เกิน 80 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิตระบบทวิภาค ตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 

จัดจ านวนช่ัวโมงการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบ 
ทวิภาค ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ปรับลดจ านวนช่ัวโมงการ
ฝึกงานหรือการฝึก
ภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึก
จากไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง
และไม่เกิน 80 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เป็นไม่น้อย
กว่า 45 ช่ัวโมง ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 
15. ผลการเรียนรู้ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

คุณธรรม จริยธรรม 
1.  ยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
2. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีวินัยและรับผดิชอบต่อตนเองและผลการ

กระท าของตน 
4. สามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี ความชั่ว 

และจัดการกับปญัหาจรยิธรรมของวิชาชีพและ
การด ารงตนตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

5. เข้าใจในหลักศาสนาและหลักจริยธรรม 
6. เคารพในสิทธิ คณุค่าและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์แห่งตนและบุคคลอื่น 
7. มีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ

ผู้อื่นในการปฏิบตัิงานและการด ารงตน 

คุณธรรม จริยธรรม 
1. ยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีความซื่อสตัย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
5. สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็น 
 หรือปัญหาทางจริยธรรม 
6. แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณคา่  
 ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์
 ของผู้อื่นและตนเอง 

- ให้สามารถจดัการเรียน
การสอน และประเมินผล
ได้ ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
- ครอบคลุมผลการเรยีนรู้
ตามที่สภาการพยาบาล
ก าหนด 

ความรู้ 
1. มีความรู้และความเข้าใจในศาสตรท์ี่เป็น

พื้นฐานของชีวิตและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลมุทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และกฎหมาย 

2. มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานทาง

ความรู้ 
1. มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ

ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ด้านสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อื่นท่ี
ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็น

- ให้สามารถจดัการเรียน
การสอน และประเมินผล
ได้ ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
- ครอบคลุมผลการเรยีนรู้
ตามที่สภาการพยาบาล
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางวชิาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์

3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาล 
และ/ หรือการวิจยั 

4. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการความก้าวหน้า
ด้านสุขภาพท่ีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและสังคมโลก 

5. มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทางการพยาบาล และฐานข้อมลูทางการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

มนุษย์ท่ีสมบรูณ ์
2. มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของ

ศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

3. มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของ
ประเทศ และปัจจยัที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 

4. มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการ
พยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล 

5. มีความรู้และความเข้าใจในการบรหิารและการ
จัดการทางการพยาบาล 

6. มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง หลักจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ปว่ย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การ
สื่อสาร และผู้รับสาร 

ก าหนด 

ทักษะทางปัญญา 
1. ตระหนักรู้ในศักยภาพแห่งตน เพื่อพัฒนา

ความสามารถสู่การปฏิบัติการพยาบาล 
2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้

กระบวนการจดัการความรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

3. สามารถแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และ
การใช้นวัตกรรม อย่างมปีระสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

4. สามารถประมวลความคิดรวบยอด โดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพ และน าไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อยา่งเหมาะสม 

ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูล  
ในการอ้างอิง เพื่อพัฒนาความรู้หรือแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

2. สามารถคิดค้นอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึง
ผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได ้

3. สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ทางการวิจัย และนวตักรรม ในการแก้ไข
ปัญหาและการศึกษาปญัหาทางสขุภาพ 

 

- ให้สามารถจดัการเรียน
การสอน และประเมินผล
ได้ ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
- ครอบคลุมผลการเรยีนรู้
ตามที่สภาการพยาบาล
ก าหนด 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
1. มีปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างบุคคล

ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทหนา้ที ่
2. มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสมตามบรบิททางสังคม 
3. มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ การพัฒนา

ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
4. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ/ 

หรือสมาชิกทีมสุขภาพ ได้อย่างเหมาะสม ใน

ทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
1. มีปฏิสมัพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผูร้ับบริการ 

ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกีย่วข้อง 
2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและ

สมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ ์
ที่หลากหลาย 

3. สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็น
เหตุเป็นผล และเคารพในความคดิเห็น 

 ของผู้อื่น 

- ให้สามารถจดัการเรียน
การสอน และประเมินผล
ได้ ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
- ครอบคลุมผลการเรยีนรู้
ตามที่สภาการพยาบาล
ก าหนด 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

บริบทท่ีแตกต่างกัน 
5. มีความเคารพและยอมรบัในความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม 

4. แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 
ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะคณิตศาสตร์

และสถติิในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการ
พยาบาลได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถสืบค้นข้อมลูทางการพยาบาลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
อย่างเหมาะสมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และการน าเสนอ 

4. สามารถศึกษา ค้นคว้า อ่านวารสารและต ารา
ภาษาอังกฤษทางการพยาบาลได้อย่างเข้าใจ 

5. สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
และรูปแบบการน าเสนอสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณติศาสตร์และ

สถิติในการปฏิบัติงาน 
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีจรยิธรรม 
4. สามารถสื่อสารเพื่อให้ผูร้ับบริการได้รับบริการ

สุขภาพอย่างปลอดภัย 
 

- ให้สามารถจดัการเรียน
การสอน และประเมินผล
ได้ ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
- ครอบคลุมผลการเรยีนรู้
ตามที่สภาการพยาบาล
ก าหนด 

ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
1. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็น

องค์รวมด้วยน้ าใจไมล์ทีส่องแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน โดยใช้ศาสตร์และศิลป์
ทางวิชาชีพ 

2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยยดึหลักการ
ดูแลแบบเอื้ออาทรแก่ผู้ใช้บริการ ตามกฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

3. ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความศรัทธาในวิชาชีพ 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กฎหมาย และสิทธิของบุคคลโดย 
ยึดมั่นในสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 

4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลและความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

5. มีทักษะในการบริหารจัดการตามบริบททาง
สังคมและวิชาชีพ 

ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ 
1. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นในสจัจะ-บริการ

ด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์

อย่างเป็นองค์รวม เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

4. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภด์้วย
ความเมตตา กรณุา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึง
สิทธิผู้ป่วย และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

5. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้ง 
ในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 

 

- ให้สามารถจดัการเรียน
การสอน และประเมินผล
ได้ ตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด 
- ครอบคลุมผลการเรยีนรู้
ตามที่สภาการพยาบาล
ก าหนด 

 
16. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีมีตัวแทนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 1-2 ท่านร่วมกับ
คณะกรรมการของคณะฯ ในการทวนสอบแผนการ

มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลยั โดยก าหนดให้มผีู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเป็น 2 ใน 4 ของกรรมการ ตามเกณฑ์

ในการทวนสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ การออก
ข้อสอบ และผลการเรยีนรู้
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

จัดการเรียนรู้ การออกข้อสอบ และผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา 

ของสภาการพยาบาล ในการทวนสอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ การออกข้อสอบ และผลการเรียนรู้
ของนักศกึษาทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา 

ของนักศึกษาทุกรายวิชา
ของทุกภาคการศึกษา ให้
มีคณะกรรมการทวนสอบ
ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลยั โดยใหม้ี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
เป็น 2 ใน 4 ของกรรมการ 
ตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล 

 
17. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

1. มีระบบการติดตามคุณภาพบัณฑิต 
2. มีระบบติดตามและประเมินผลการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล 
 

1. มีการติดตามการประเมินตนเองของบัณฑิต ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
2. มีการติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ร่วมงาน และผู้ใช้บริการ 

เพื่อให้สามารถประเมิน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรได้ชัดเจนขึ้น 

 
18. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษานั้นๆ จะต้องยื่นแบบรายงานตัวคาดว่าจะ
ส าเรจ็การศึกษาในช่วงที่มหาวิทยาลัยก าหนด ที่
ส านักทะเบียนและบริการการศึกษา 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยพายัพ ท่ี
จะส าเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องผา่นเกณฑ์ก่อน
ส าเรจ็การศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ปรับเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลยัที่ก าหนดให้
บัณฑิตมีความรู้
ความสามารถในด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
19. การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนบัสนุน ---- ตัดการการพัฒนาเชิง
วิชาชีพแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน ออกจากหมวด
ที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

เพราะเป็นหมวดการ
พัฒนาอาจารย์ ไม่ใช้
บุคลากรสายสนับสนุน 

 

20. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชมุ เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

 
 
 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  
 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 
 ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ในทุก

ประเด็นเป็นอย่างน้อย 
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีด

ของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุก
รายวิชา 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 

 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนินงาน 

 ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 
8. อาจารย์พยาบาลประจ าทุกคนมคีณุสมบัติครบ

ตามก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
 ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
 เป็นอย่างน้อย 

1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

 
 
 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ และสอดคล้องกับ มคอ. 1 ทุก
ประเด็นเป็นอย่างน้อย 

3. มีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ที่
สอดคล้องกับ มคอ. 2 ใหแ้ล้วเสรจ็ทุกรายวิชา 
ก่อนเปิดการสอนทุกภาคการศึกษา 

 
4. มีการจัดท า มคอ. 5 หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้
สมบูรณ์ทุกรายวิชา 

 
 
5. มีการจัดท า มคอ. 7 ภายในก าหนดเวลา  
 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาตามผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดใน  
 มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรยีนการ

สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มอค. 7 ปีท่ีผ่านมา 

8. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนมคีณุสมบัติ
ครบตามก าหนดในมาตรฐานคณุวฒุิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ์เป็นอย่าง
น้อย 

- ปรับตัวบ่งช้ีข้อ 1 จาก
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน 

 
10. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาในด้าน

วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/  
 ปีการศึกษา 
 
11. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ

พัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแต่ละ
ปี ไม่น้อยกว่าคนละ 10 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 

12. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5.0 

 
14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ

การสอนของอาจารย์พยาบาล เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

15. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

16. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่คณะเปิดสอน ได้รับ
การประเมินจากผู้เรียนภายหลังสิน้สุดการ
เรียน 

17. ร้อยละ 90 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือใน
สาขาวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 

18. ผลิตนวตักรรมทางสุขภาพ/ สื่อการสอนทาง
สุขภาพโดยนักศึกษา อย่างน้อย 1 รายวิชา/ 
ภาคการศึกษา 

19. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะการแสดงออกถึงพฤติกรรมบริการ
โดยยดึหลักสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง 
จากการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสตูร 

20. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีผลการเรยีนในรายวิชา
ปฏิบัติมากกว่าหรือเท่ากับ 2.50 

21. ร้อยละ 80 ของการจัดการเรยีนการสอน
ด าเนินได้ตามแผนท่ีก าหนด 

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ 
ค าแนะน า หรือการอบรมด้านการจัด 

 การเรยีนการสอน 
10. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการ

พัฒนาในด้านวิชาการ และการจัดการเรยีน
การสอนและวิชาชีพทุกปีไม่น้อยกว่า 15 
ช่ัวโมง ต่อปีการศึกษา 

11. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานท่ีรับผิดชอบทุกคน 

 ในแต่ละป ี
12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย

หรือบัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลกัสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5.0 

13. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ได้รับการพัฒนา

คุณลักษณะการแสดงออกถึงพฤติกรรมบริการ
โดยยดึหลักสัจจะ-บริการด้วยน้ าใจไมล์ที่สอง  

 จากกิจกรรมการเรียนการสอน และ/ หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

 
 

15. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย มีผล
การทดสอบความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ปรับลดตัวบ่งช้ีข้อ 14 ถึง
ข้อ 21 ให้เท่ากับท่ีสภา
การพยาบาลก าหนดตาม 
ข้อ 1 ถึงข้อ 13 
- ปรับเพิ่มตัวบ่งช้ีข้อ 14, 
15 เพื่อให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาของคณะฯ 
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21. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหตุผลประกอบ 

องค์ประกอบของหมวดที่ 7 ประกอบด้วย 
1. การบริหารหลักสูตร 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
3. การบริหารคณาจารย ์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน 

การสอน 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้เรยีน 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 

องค์ประกอบของหมวดที่ 7 ประกอบด้วย 
1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นักศึกษา 
4. อาจารย ์
5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรยีน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key 

Performance Indicators) 

ปรับตามรายละเอยีดของ
หลักสตูร (มคอ. 2) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
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22. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข 
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

พ.ศ. 2552 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ปรากฏดังนี้ 

 
 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี  

สาขาพยาบาลศาสตร์ 
(พ.ศ. 2552) 

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรี  

(พ.ศ. 2558) 
โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1.  หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

และ มนุษยศาสตร ์
  จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

  จ านวน 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 
  จ านวน 15 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 จ านวน 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร ์
 จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชาคณติศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

 จ านวน 9 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาภาษาเพื่อ 
 การสื่อสาร 
 จ านวน 12 หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชา
เฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 104 หน่วยกิต 
 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

จ านวนไม่น้อยกว่า  
28 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ 
 จ านวนไม่น้อยกว่า  

76 หน่วยกิต 
2.2.1 รายวิชา
 ภาคทฤษฎี 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 
 51 หน่วยกิต 
2.2.2 รายวิชา

ภาคปฏิบตัิ 
จ านวนไม่น้อยกว่า  

  25 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาภาคทฤษฎี  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
24 หน่วยกิต 
 
รายวิชาภาคปฏิบัติ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  
36 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 จ านวน 109 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพจ านวน 29 
หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  
 จ านวน 80 หน่วยกิต 
 

2.2.1 รายวิชา
 ภาคทฤษฎ ี

  จ านวน 53 
 หน่วยกิต 

2.2.2 รายวิชา
 ภาคปฏิบตัิ 
 จ านวน 27 
 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 จ านวน 104 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพจ านวน 23 
หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  
 จ านวน 81 หน่วยกิต 
 

2.2.1 รายวิชา
 ภาคทฤษฎี
 จ านวน 45  

  หน่วยกิต 
2.2.2 รายวิชา

 ภาคปฏิบตัิ 
 จ านวน 36  

  หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชา
เลือกเสร ี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวม 
ทั้งหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
และไม่เกิน 150 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ด)ี 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 

วันที่……………เดือน…................................พ.ศ…………… 
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ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก ก ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน 
    ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 
 
 ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง ให้ใช้ระบบและกลไก 
    ในการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2557 
 
 ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาความประพฤติ 
    และวินัยนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2547 
 
 ภาคผนวก ง รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ  
    ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ และรายการครุภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ 
    ทางการพยาบาล 
 
 ภาคผนวก จ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ 248/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือฐานข้อมูล รายช่ือหนังสือ วารสาร หนังสือพมิพ์ โสตทศันวสัดุ ของห้องสมุดกลางมีให้บริการ และ

รายการครุภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
 

1.1. รายชื่อฐานข้อมูล รายชื่อหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุของส านักหอสมุดมีให้บริการ 
สถิติจ านวนทรัพยากรสารสนทศ 

ชื่อห้องสมุด 
จ านวนหนังสือ
ปัจจุบัน (เล่ม) 

จ านวน
วารสาร 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนวารสาร 
เย็บเล่ม (เล่ม) 

จ านวน
หนังสือพิมพ์ 
(ชื่อเรื่อง) 

จ านวนโสตทัศนวัสดุ 
(ชื่อเรื่อง) 

ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ CD, DVD 
ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
พายัพ 

202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 

รวม 202,669 81,974 288 99 5,299 3,137 8 3 1,674 
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

1.2 รายชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของส านักหอสมุดมีให้บริการ 

ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
1 Academic Search Complete  ฐานข้อมูลฉบบัเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าและครอบคลุม  โดยมี

สิ่งพิมพ์วารสารฉบบัเต็มกว่า 7,100 รายการ ซ่ึงรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกวา่ 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมลูนี้
ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์
มากกว่า 11,700 รายการซ่ึงรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการ
ประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดย
ส่วนใหญ่เป็นชื่อเร่ืองฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการ
ให้บริการเอกสารอา้งอิงที่สืบค้นได้ส าหรับวารสารมากกวา่ 1,300 รายการด้วย 

2 CINAHL Plus with Full Text เป็นแหล่งข้อมูลฉบับเต็มของวารสารการพยาบาล & สหเวชศาสตร์ที่ครอบคลุม
เนื้อหา  มฉีบับเต็มของวารสารมากกวา่ 750 รายการ  เป็นเครื่องมือการวิจัยที่
น่าเช่ือถือส าหรับงานเขยีนด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ทุกสาขา 

3 Computers & Applied 
Sciences Complete 

ครอบคลุมขอบเขตการวิจยัและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต ์CASC มีการจดัดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง
วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหลง่อ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรที่

หลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี ้ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของ

วารสารมากกวา่ 950 ฉบับ 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=iih
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
4 Education Research Complete  เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ท่ีน่าเช่ือถือส าหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ

การศึกษาในทุกระดับต้ังแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และความช านาญพิเศษทาง

การศึกษาท้ังหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education 
Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 
รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเร่ือง

มากกว่า 500 รายการ 

5 Science Direct ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จาก
วารสารของส านักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย 
วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   วิทยาศาสาตร์
การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สามารถดูข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปี   ค.ศ.1995 – ปัจจุบัน โดยส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยพายัพ บอกรับเฉพาะวารสารในกลุ่มวิชา Health 
Science 

6 Business Source Complete  ฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการท่ีเชื่อถือได้  ซึ่งให้สารสนเทศด้าน
บรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวม
ดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่ส าคัญ
ที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ. 1886  นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอ้างอิงที่
สามารถสืบค้นได้จากวารสารกว่า 1,300 ฉบับ 

7 Communication & Mass Media 
Complete  

ฐานข้อมูลวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ให้
สารสนเทศข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนี
และสาระสังเขปวารสารด้านด้านนิเทศศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนกว่า 570 รายการ 

8 MEDLINE Complete  เป็นแหล่งวารสารทางการแพทย์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมที่สุดใน
โลก โดยให้บริการวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,450 ฉบับซึ่ง
จัดท าดัชนีไว้ใน MEDLINE ในจ านวนนี้เป็นวารสารฉบับเต็ม
ตั้งแต่ต้นจนจบมากกว่า 1,430 รายการซึ่งจัดท าดัชนีไว้ใน
MEDLINE และเป็นวารสารที่ไม่ใช่ฉบับเต็มอีก 553 ฉบับใน
รูปแบบใดๆ จาก Academic Search Health Source 
หรือ Biomedical Reference Collection 

9 Hospitality & Tourism ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ และข่าวที่เกี่ยวข้องใน
สาขาการจัดการและการโรงแรม ซึ่งมีทรัพยากรมากมายถึง 
828,000 รายการ ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1965 มัเอกสาร
ฉบับเต็มจากส านักพิมพ์กว่า 490 แห่ง ที่มีทั้งวารสาร รายงาน
จากบริษัทจากประเทศต่างๆ และหนังสือ  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
10 Regional Business News ฐานข้อมลูนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

ธุรกิจประจ าภูมิภาค Regional Business News กว่า 80 ชื่อ 
ที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกา  

11 PubMed เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบคน้ได้ฟรี พัฒนาขึ้นโดย the 
National Center for Biotechnology Information (NCBI), ที่ 
the U.S. National Library of Medicine (NLM) ภายใต้ the 
National Institutes of Health (NIH). ที่ให้ข้อมูลทาง
บรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารตัวเต็มของบทความในวารสาร
จากทั่วโลก มากกว่า 22 ล้านบทความ มีเนื้อหาครอบคลุม
ทางดา้น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ระบบการดูแล
สุขภาพ และวทิยาศาสตร์การแพทย์ ที่รวมข้อมูลจากฐานข้อมูล 
Medline (ทางการแพทย์โดยเฉพาะ) และ บทความทางดา้น 
วิทยาศาสตร์สิ่งมชีีวิตทีน่อกเหนือจาก Medline นอกจากนี้ ยังให้
บริการ website และ link ไปยงัแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องอื่นๆด้วย 

12 Matichonelibrary ฐานข้อมูลข่าว บทสัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ ์
รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เก่ียวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จาก
หนังสือพิมพ ์จากหนังสือพิมพ์รายวัน และ รายสัปดาห์ กว่า 20 
ชื่อเร่ือง 

13 Questia ฐานข้อมูลหนังสือและวารสารฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูล
หลากหลายในสหสาขาวิชา เช่นศิลปกรรม ดนตรี พยาบาล 

14 Everynote.com ฐานข้อมูลทางด้านดนตรีตะวันตก ที่เสนอข้อมูลในรูปของ 
Port ส าหรับนักดนตรี วง Orchestra 

15 Thai Farmers Research Center เป็นฐานข้อมูลที่บริการที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาค
เศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสาร ในขณะนัน้ นอกจากนี้ 
ยังประกอบด้วยดชันีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาด
ทุน ตลอดจนภาวะเงนิตราตา่งประเทศ 

16 ThaiLIS Digital Collection TDC หรือ ThaiLIS Digital Collection  ให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของ
อาจารย์ นักศึกษา โดยรวบรวมจากสถาบนัอุดมศึกษาตา่ง ๆ ทัว่
ประเทศ  

17 Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย ผู้ใชส้ามารถเข้าถึง
แหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทย และวารสาร
ภาษาตา่งประเทศ อย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nih.gov/
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ล าดับที ่ ชื่อฐานข้อมูล ขอบเขตของเนื้อหา 
18 ฐานข้อมูลระบบสืบค้นค าพิพากษา

และค าสั่งค าร้องศาลฎีกา 
จัดท าโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลฎีกา 
ส าหรับสืบค้นค าพิพากษา ค าสั่งร้อง คดีความ สามารถค้นหา
ได้จากชื่อคดีความ หมายเลขค าพิพากษา ช่วงเวลา โดยค้นได้
ทั้งฉบับย่อและฉบับเต็ม 

19 ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลส าหรับค้นหาประกาศราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของกระทรวง ทบวง 
กรม รวมถึงประกาศพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยศ 
และการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท เป็นต้น 
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คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวทิยาลยัพายพั 
 

1. จ านวนหนงัสือภาษาไทย    3,724   ช่ือเร่ือง 10,447   เล่ม 
2. จ านวนหนงัสือภาษาต่างประเทศ  2,789   ช่ือเร่ือง 2,960     เล่ม 
3. จ านวนวารสารคณะพยาบาลศาสตร์  45   ฉบบั (eng  11, ไทย  34) 
4. จ านวนวารสารออนไลน์ เอกสารฉบบัเตม็  จากฐานขอ้มูล  Academic  Search  Premier   

จ านวน  801  ช่ือเร่ือง 
5. จ านวนวารสารออนไลน์ เอกสารฉบบัเตม็  จากฐานขอ้มูล  CINAHL  จ านวน  210  ช่ือเร่ือง 
6. จ านวนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)  จ  านวน  84  ช่ือเร่ือง 

 

หมายเหตุ ขอ้มูล ณ ก.ค. 59 
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ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
จ านวน 20 ช่ือเรื่อง จาก 84 ช่ือเรื่อง 

 
1. The Rise of Mental Health Nursing : A History of Psychiatric Care in Dutch Asylums, 1890-1920 
By: Boschma, Geertje. Amsterdam : Amsterdam University Press. 2003.  

 

2. Implementing Inquiry-based Learning in Nursing 
By: Cleverly, Dankay. London : Routledge. 2003.  
 

3. Nursing and the Division of Labour in Healthcare 
By: Allen, Davina; Hughes, David. In: Sociology and Nursing Practice Series. Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire : Palgrave Macmillan. 2002.  
 

4. The Nursing Experience : Trends, Challenges, and Transitions 
By: Joel, Lucille A.; Kelly, Lucie Young. Edition: 4th ed. New York : McGraw-Hill. 2002.  
 

5. Fundamentals of Nursing : Standards & Practice 
By: DeLaune, Sue C.; Ladner, Patricia K. Edition: 2nd ed. Albany, NY : Delmar Thomson Learning. 2002.  
 

6. Clinical Applications of Nursing Diagnosis : Adult, Child, Women's, Psychiatric, Gerontic and Home 
Health Considerations 
By: Cox, Helen C. Edition: 4th ed. Philadelphia : F.A. Davis Co. 2002.  
 

7. Nursing Care Plans : Guidelines for Individualizing Patient Care 
By: Doenges, Marilynn E.; Moorhouse, Mary Frances; Geissler-Murr, Alice. Edition: 6th ed. Philadelphia : F.A. 
Davis. 2002. 
 

8. Challenging Ideas in Psychiatric Nursing 
By: Clarke, Liam. Edition: Taylor & Francis e-Library ed. London : Routledge. 2002.  
 

9. Maternal, Neonatal, and Women's Health Nursing 
By: Littleton, Lynna Y.; Engebretson, Joan. Australia : Delmar Thomson Learning. 2002.  
 

10. Pharmacological Aspects of Nursing Care 
By: Reiss, Barry S.; Evans, Mary E.; Broyles, Bonita E. Edition: 6th ed. revised by Bonita E. Broyles. Australia : 
Delmar/Thomson Learning. 2002.  
  

11. The 2000-2005 World Outlook for Nursing Home Care 
By: Icon Group International, Inc. San Diego, Calif : Icon Group. 2002.  

http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9KsaizTbOk63nn5Kx95uXxjL6prU6tqK5Js5axUrKnuEqulr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbSpsUqvrLFQspzqeezdu33snOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhrunrkqvp7c%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9KsaizTbOk63nn5Kx95uXxjL6prU6tqK5Js5axUrKnuEqulr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbSpsUqvrLFQspzqeezdu33snOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhrunrkmyp7M%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9KsaizTbOk63nn5Kx95uXxjL6prU6tqK5Js5axUrKnuEqulr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbSpsUqvrLFQspzqeezdu33snOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhrunrki0rrI%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=4101
http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9KsaizTbOk63nn5Kx95uXxjL6prU6tqK5Js5axUrKnuEqulr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbSpsUqvrLFQspzqeezdu33snOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhrutrk63r6R%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=4101
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http://web.a.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46a9KsaizTbOk63nn5Kx95uXxjL6prU6tqK5Js5axUrKnuEqulr9lpOrweezp33vy3%2b2G59q7SbSpsUqvrLFQspzqeezdu33snOJ6u%2bTqfeDhpIzf3btZzJzfhrutrk62qKR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&hid=4101
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รายชื่อวารสาร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

    ล าดับที ่ รายชื่อวารสาร ก าหนดออก หมายเหตุ 
1 การพยาบาลและการศึกษา ราย 4 เดือน   
2 ข่าวสารกรมสุขภาพจิต รายเดือน   
3 ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รายเดือน   
4 คลินิก รายเดือน   
5 จดหมายข่าวสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม รายเดือน   
6 จุฬาลงกรณ์วารสาร ราย 3 เดือน   
7 ชีวจิต รายปักษ ์   
8 ดวงใจพ่อแม่ (Modern mom) ราย 3 เดือน   
9 พยาบาลทหารบก ราย 6 เดือน   
10 พยาบาลศาสตร์ (มหิดล) ราย 4 เดือน   
11 พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ราย 3 เดือน   
12 พยาบาลสงขลานครินทร ์ ราย 4 เดือน   
13 พยาบาลสาธารณสุข ราย 4 เดือน   
14 พยาบาลสาร (มช.) ราย 3 เดือน   
15 พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ราย 4 เดือน   
16 แม่และเด็ก รายเดือน   
17 รามาธิบดพียาบาลสาร ราย 4 เดือน   
18 ลานนาสาร ราย 2 เดือน   
19 ล าปางเวชสาร ราย 3 เดือน   
20 วารสารยา (สมาคมร้านขายยา) ราย 2 เดือน   
21 วารสารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ไม่แน่นอน   
22 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราย 3 เดือน   
23 วารสารสรา้งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อม ราย 4 เดือน   
24 วารสารสวนปรุง ราย 4 เดือน   
25 วารสารส านักการแพทยท์างเลือก ราย 4 เดือน   
26 วิจัยทางการพยาบาล ราย 2 เดือน   
27 วิชาการสาธารณสุข   ราย 2 เดือน   
28 สงขลานครินทรเวชสาร ราย 2 เดือน   
29 สนองโอฐสภากาชาดไทย ราย 3 เดือน   
30 สภาการพยาบาล ราย 3 เดือน   
31 สาธารณสุขและการพฒันา  ราย 4 เดือน   
32 สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ราย 3 เดือน   
33 สุขศึกษา ราย 3 เดือน   
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ล าดับที ่ รายชื่อวารสาร ก าหนดออก หมายเหตุ 
34 หมอชาวบ้าน รายเดือน   
35 American Journal of Nursing ; AJN Monthly   
36 Advanced in Nursing Science Three Times a year   
37 Geriatric Nursing Bi-Monthly   
38 The American Journal of Maternal/Child Nursing Three Times a year   
39 Journal of Community Health Nursing Three Times a year   
40 Journal of Pediatric Nursing Bi-Monthly   
41 Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Ten issues a year   
42 MIMS Three Times a year   
43 MIMS Pharmacy Guide Thailand Annaul   
44 Nursing Outlook Bi-Monthly   
45 Nursing Research Bi-Monthly   

    

 
วารสารภาษาไทยจ านวน 34 รายการ 

  

 
วารสารภาษาอังกฤษจ านวน 11 รายการ 
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ตัวอย่างรายชื่อวารสารออนไลน์เอกสารฉบับเต็ม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  
จ านวน 100 รายชื่อจากทั้งหมด 210 รายชื่อ จากฐาน CINAHL 
ล าดับ ช่ือเรื่อง ระยะเวลา 

1 Journal of Nursing 10/01/2007 to present 

2 Macau Journal of Nursing 06/01/2007 to present 

3 ICUs & Nursing Web Journal 08/01/2006 to present 

4 Journal of Advanced Nursing 01/01/1981 to present 

5 Nursing Education Perspectives 11/01/2002 to present 

6 Nursing Praxis in New Zealand 03/01/2005 to present 

7 Oncology Nursing Forum 01/01/2000 to present 

8 Public Health Nursing 02/01/1998 to present  

9 Research in Nursing & Health 06/01/2005 to present  

10 Self-Care, Dependent-Care & Nursing 04/01/2003 to present 

11 
Turkish Journal of Research & Development in 
Nursing 

04/01/2008 to present 

12 Australian Journal of Advanced Nursing 06/01/2005 to present 
13 British Journal of Cardiac Nursing 01/01/2008 to present 

14 British Journal of Nursing 04/23/1992 to present 

15 Canadian Operating Room Nursing Journal 09/01/2005 to present 

16 Cancer Nursing Practice 02/01/2008 to present 

17 
Contemporary Nurse: A Journal for the Australian 
Nursing Profession 

12/01/2006 to present 

18 
International Journal of Nursing Education 
Scholarship 

01/01/2005 to present 

19 International Journal of Nursing Practice 03/01/1998 to present  

20 International Journal of Palliative Nursing 01/01/2002 to present 

21 International Nursing Review 01/01/1981 to present  
22 Internet Journal of Advanced Nursing Practice 01/01/2002 to present 

23 Johns Hopkins Advanced Studies in Nursing 06/01/2008 to present 

24 Journal for Specialists in Pediatric Nursing 01/01/1999 to present  

25 Journal of Clinical Nursing 01/01/1992 to present  
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ล าดับ ช่ือเรื่อง ระยะเวลา 

26 Journal of Community Nursing 01/01/2005 to present 
27 Journal of Gynecologic Oncology Nursing 06/01/2005 to present 
28 Journal of Nursing Management 01/01/1998 to present  

29 Journal of Nursing Regulation 10/01/2010 to present 
30 Neonatal, Paediatric & Child Health Nursing 04/01/2006 to present 
31 Nephrology Nursing Journal 08/01/2001 to present 

32 
Nordic Journal of Nursing Research & Clinical 
Studies / Vård i Norden 

09/01/2006 to present 

33 Nursing & Health Sciences 03/01/1999 to present 

34 Nursing Children & Young People 02/01/2002 to present 

35 Nursing Diagnosis 01/01/1999 to present 

36 Nursing for Women's Health 02/01/2006 to present 

37 Nursing Forum 07/01/1998 to present 

38 Nursing in Critical Care 01/01/2003 to present 

39 Nursing Older People 02/01/2002 to present 

40 Nursing Philosophy 07/01/2000 to present 

41 Nursing Standard 01/07/2004 to present 

42 Nursing Update 06/01/2006 to present 

43 Online Brazilian Journal of Nursing 09/01/2007 to present 

44 Online Journal of Issues in Nursing 01/01/2002 to present 

45 Online Journal of Nursing Informatics 09/01/2006 to present 

46 
Australian & New Zealand Journal of Mental 
Health Nursing 

03/01/1998 to present 

47 Australian Nursing Journal 07/01/1993 to present 

48 British Journal of Community Nursing 01/01/2002 to present 
49 British Journal of Neuroscience Nursing 01/01/2008 to present 
50 British Journal of Perioperative Nursing 03/01/2004 to present 

51 Canadian Journal of Neuroscience Nursing 06/01/2004 to present 

52 Canadian Nursing Home 03/01/2006 to present 

53 European Diabetes Nursing 06/01/2004 to present  

54 International Journal of Mental Health Nursing 03/01/1998 to present  
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ล าดับ ช่ือเรื่อง ระยะเวลา 

55 International Journal of Nursing Knowledge 01/01/1999 to present 
56 International Journal of Older People Nursing 03/01/2006 to present  
57 International Journal of Urological Nursing 03/01/2007 to present  
58 Issues in Mental Health Nursing 01/01/1998 to present 

59 Japan Journal of Nursing Science 06/01/2004 to present 

60 
JOGNN: Journal of Obstetric, Gynecologic & 
Neonatal Nursing 

01/01/2006 to present  

61 Journal of Addictions Nursing 07/01/2003 to present  
62 Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing 07/01/1998 to present  
63 Journal of Community Health Nursing 03/01/1984 to present  

64 Journal of Forensic Nursing 03/01/2005 to present 
65 Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing 02/01/1998 to present 
66 Kai Tiaki Nursing New Zealand 07/01/2004 to present 

67 Nursing & Residential Care 01/01/2005 to present 
68 Nursing Ethics 01/01/1997 to present 

69 Nursing Homes: Long Term Care Management 01/01/2006 to present 

70 Online Journal of Rural Nursing & Health Care 05/01/2008 to present 

71 Pediatric Nursing 01/01/1999 to present 

72 Practice Nursing 11/01/2007 to present 

73 Reflections on Nursing Leadership 06/01/2005 to present 

74 Singapore Nursing Journal 01/01/2005 to present 

75 Urologic Nursing 04/01/2001 to present 

76 Visions: The Journal of Rogerian Nursing Science 01/01/2003 to present 

77 West African Journal of Nursing 11/01/2007 to present 

78 Whitireia Nursing Journal 11/01/2005 to present 

79 World of Irish Nursing & Midwifery 01/01/2005 to present 

80 Worldviews on Evidence-Based Nursing 06/01/2004 to present  

81 British Journal of School Nursing 03/01/2008 to present 
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ล าดับ ช่ือเรื่อง ระยะเวลา 
82 Canadian Journal of Cardiovascular Nursing 01/01/2008 to present 
83 Florida Nurse 09/01/2004 to present 

84 Health Science Journal 08/01/2006 to present 
85 International Journal for Human Caring 03/01/2003 to present  

86 
Journal of the Australasian Rehabilitation Nurses' 
Association (JARNA) 

09/01/2005 to present 

87 Practice Nurse 08/15/2003 to present 

88 
Revolution: The Journal for RNs & Patient 
Advocacy 

06/01/2002 to present 

89 CANNT Journal 01/01/2004 to present 

90 Critical Care Nurse 10/01/2002 to present 

91 Emergency Nurse 02/01/2002 to present 

92 Health Care for Women International 01/01/1997 to present  

93 Journal of Legal Nurse Consulting 01/01/2005 to present 
94 Journal of the Society of Pediatric Nurses 01/01/1999 to present 
95 Mental Health Practice 02/01/2002 to present 

96 National Nurse 06/01/2002 to present 

97 Nurse Author & Editor (Blackwell) 01/01/1991 to present  

98 Nurse Prescribing 02/01/2005 to present 

99 Nurse Researcher 03/01/2002 to present 

100 OR Manager 12/01/2005 to present 
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ตัวอย่างรายชื่อวารสารออนไลน์เอกสารฉบับเต็ม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
จ านวน 40 รายชื่อจากทั้งหมด 801 รายชื่อ จากฐาน Academic Search Complete 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ระยะเวลา 

1 Acta Oncologica 05/18/1998 To Present  
2 American Nurse 01/01/2001 To Present 

3 
Australian & New Zealand Journal Of Mental Health 
Nursing 

03/01/1998 To Present 

4 Australian Journal Of Advanced Nursing 06/01/2005 To Present 
5 Australian Nursing Journal 02/01/1995 To Present 
6 Clinical Journal Of Oncology Nursing 01/01/2000 To Present  
7 Clinical Rehabilitation 02/01/1998 To Present 

8 
Contemporary Nurse: A Journal For The Australian 
Nursing Profession 

12/01/2006 To Present 

9 Critical Care Nurse 10/01/2002 To Present 
10 Cyprus Nursing Chronicles 03/01/2010 To Present 
11 Health Care For Women International 01/01/1997 To Present  
12 International Journal Of Mental Health Nursing 03/01/1998 To Present  
13 International Journal Of Nursing Knowledge 01/01/1999 To Present 
14 International Journal Of Nursing Practice 03/01/1998 To Present  
15 International Nursing Review 03/01/2000 To Present 
16 Issues In Mental Health Nursing 01/01/1998 To Present  
17 Journal For Specialists In Pediatric Nursing 01/01/1999 To Present 
18 Journal Of Advanced Nursing 01/01/1989 To Present  

19 Journal Of Child & Adolescent Psychiatric Nursing 07/01/1998 To Present 

20 Journal Of Clinical Nursing 01/01/1998 To Present  
21 Journal Of Community Health Nursing 03/01/1984 To Present 
22 Journal Of Nursing Management 01/01/1998 To Present  
23 Journal Of Psychiatric & Mental Health Nursing 02/01/1998 To Present 

24 Journal Of Specialized Nursing Care 01/01/2013 To Present 

25 
Journal Of The American Academy Of Nurse 
Practitioners 

01/01/2000 To Present 

26 Journal Of The Society Of Pediatric Nurses 01/01/1999 To Present 
27 MEDSURG Nursing 02/01/1999 To Present 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง ระยะเวลา 
28 Nephrology Nursing Journal 08/01/2001 To Present 
29 Nursing & Health Sciences 03/01/1999 To Present  
30 Nursing Diagnosis 01/01/1999 To Present 
31 Nursing Economic$ 07/01/1983 To Present 
32 Nursing Education Perspectives 11/01/2002 To Present 
33 Nursing Ethics 01/01/1997 To Present 
34 Nursing Forum 07/01/1998 To Present 
35 Nursing In Critical Care 01/01/2003 To Present 
36 Nursing Inquiry 12/01/1998 To Present  
37 Nursing Philosophy 07/01/2000 To Present  
38 Nursing Research & Practice 01/01/2010 To Present 
39 Nursing: Research & Reviews 01/01/2011 To Present 
40 Oncology Nursing Forum 01/01/2000 To Present 
41 Online Journal Of Issues In Nursing 01/01/2003 To Present 
42 Public Health Nursing 02/01/1998 To Present  
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รายการครุภณัฑ์ 
ส ารวจเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559 

ล าดบั รายการ ของเดมิ รับเข้า ใช้งานได้ ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 

1 รถเขน็ท าแผล 3   3   3   
2 โตะ๊คร่อมเตียง 8 2 10   10   
3 ลอ้เขน็ 2 ชั้นขนาดใหญ่ 4   4   4   
4 ลอ้เขน็ 2 ชั้นขนาดเลก็ 1   1   1   
5 ลอ้เขน็พร้อมเคร่ือง Suction 3   3   3   

6 รถ Chart 1   1   1   
7 โตะ๊วางของ 3 ชั้น ลาย 1   1   1   
8 ตูเ้ก็บเอกสารสีเทา 2   2   2   
9 ตูเ้ก็บเอกสารสีเทา มีกระจก 1   1   1   

10 ตูเ้ก็บส่ือการเรียนการสอน (VDO) 1   1   1   
11 ตูไ้มเ้ก็บเอกสาร 1   1   1   
13 โตะ๊ขา้งเตียงผูป่้วย 8 7 15   15   
14 เตียงผูป่้วย 17   17   17   
15 บนัไดเหยยีบข้ึนเตียงผูป่้วย 3   3   3   
16 ชั้นนัง่ดูการสาธิต 8   8   8   
21 ชั้นวางโทรทศัน ์ 2   2   2   
22 โตะ๊พบัสีขาว 15   15   15   
23 บอร์ดขาว 3   3   3   
24 บอร์เขียว 1   1   1   

25 เตียงผูป่้วย 6   6   6   
27 โตะ๊สีเทา 2   2   2   
30 โตะ๊วาง Overhard 1   1   1   
31 ตูไ้ม ้(ใหญ่) 1   1   1   
32 ตูไ้ม ้(กลาง) 1   1   1   
33 ตูไ้ม ้(เลก็) 1   1   1   
34 ตูไ้ม ้4 ชั้น 1   1   1   
35 ตูเ้ก็บเอกสาร 1   1   1   
36 ตูก้ระจก 1   1   1   
37 เคร่ืองปรับอากาศ 2   2   2   
38 เกา้อ้ีกลมสีน ้ าเงิน 10   10   10   
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ล าดบั รายการ ของเดมิ รับเข้า ใช้งานได้ ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 

39 เกา้อ้ีพบั 30   30 5 35   

40 บนัได 3 ชั้น 1   1   1   

41 รถเขน็ของสีน ้ าเงิน 1   1   1   

42 รถจกัรยาน   9 9   9   
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รายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ส ารวจเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559 

ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า ใช้งานได้ ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 
1 หูฟัง (คู่) 20   18 2 20   
2 หูฟัง (เด่ียว) 20   20   20   
3 ปรอทวดัไขท้างปาก 30   30   30   
4 ปรอทวดัไขท้างทวาร 5   5   5   
5 เคร่ืองชัง่น ้าหนกั (ใหญ่) 1   1 1 2   
6 เคร่ืองวดัความดนั แบบ Automatic 7   7 2 9   
7 ปรอทวดัไข ้แบบ Digital 25 30 55   55   
8 แถบวดัไขห้นา้ผากเด็ก 10   10   10   
9 เขม็ทิศ 17   17 1 18   

10 Cardex 6   6   6   
11 Ambu bag 2   2   2   
12 เคร่ือง Suction  3   3   3   

16 Artery Clamp ตรง 38   38   38   
17 Artery Clamp โคง้ 20   20   20   
18 Allis Tirsue Forceps 19   19   19   
19 เคร่ืองตรวจหูตรวจตา 2   2   2   
20 Tooth Forceps 52   52   52   
21 Non Tooth Forceps 69   69   69   
22 Spouge Forceps 18   18   18   
23 Non Tooth Forceps ใหญ่ 10 น้ิว 21   21   21   
24 ดา้มมีด 22   22   22   
25 Needle holder 23   23   23   
26 กรรไกรตดัไหม 42   42   42   
27 กระเป๋าน ้าร้อน 8   8   8   
28 กระเป๋าน ้าเยน็ 8   8   8   

29 Hot - Cold Pack 3   3   3   

30 ไฟฉาย 35   35 7 42   
31 เคร่ืองวดัความดนักระเป๋า 6   6 12 18   
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ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า ใช้งานได้ ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 

32 เคร่ืองวดัความดนัตั้งโตะ๊ 18   18 13 31   

33 เคร่ืองชัง่น ้าหนกัเด็ก 3   3   3   

34 กระเป๋ายา 40   40 10 50   

35 เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 28   28 4 32   

36 O2 ส าหรับการเรียนการสอน 4   4   4   

37 แกว้ยา 30   30   30   

38 ถว้ยยา 30 24 54   54   

39 ครกบดยา 2   2   2   

40 Infusion Pump 2   2   2   

41 Toomy Syringe แกว้ 33   33   33   

42 Syringe 10 cc. แกว้ 20   20   20   

43 Syringe 5 cc. แกว้ 30   30   30   

44 ไมเ้ทา้ค ้ายนั 8 2 10   10   

45 ไมก้ดล้ิน 30   30   30   

46 อบัส าลี 12   12   12   
47 รถเขน็ผูป่้วย 1   1   1   
48 ไมเ้ทา้ 1 ขา 1 2 3   3   

49 ไมเ้ทา้ 3 ขา 1   1   1   
50 ไมเ้ทา้ 4 ขา 2   2   2   
51 ท่ีวดัไขมนัหนา้ทอ้ง 14   14   14   
52 Penlight ปากกาส่องตา 10   10   10   
53 Mini Otoscope ส่องหูส่องตา 10   10   10   
54 O2 Set 3   3   3   
55 Ophthalmoskop 2   2   2   
56 เคร่ืองชัง่น ้าหนกั Digital 1   1   1   
57 AED 1   1   1   
58 AED trainer 1   1   1   
59 remove stapple 1   1   1   
60 วอร์คเกอร์ 3 2 5   5   
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รายการหุ่นและโมเดลต่างๆ 

ส ารวจเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559 

ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า รวม ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 
1 Smart Model 24   24   24   
4 หุ่นเด็กส าหรับอาบน ้า 12   12   12   
5 หมอนส าหรับใหน้มเด็ก 5   5   5   
6 โมเดลเตา้นม (ผา้) 5   5   5   
7 โมเดลสาธิตการคลอด 2   2   2   
8 หุ่นเด็กคลอดก่อนก าหนด 1   1   1   
9 โมเดลกระดูกเชิงกราน 2   2   2   

10 โมเดลกระดูลเชิงกราน,หวักระโหลก 1   1   1   
11 โมเดลการตรวจคล าเตา้นม (หอ้ยคอ) 2   2   2   
12 โมเดลการตรวจคล าเตา้นม 2   2   2   
14 อุปกรณ์เปล่ียนการตรวจคล าเตา้นม 7   7   7   
15 โมเดลคลอดพร้อมลูก 2   2   2   
17 หุ่นเด็กส าหรับฉีดยา 2   2   2   
18 ตุก๊ตาตาเด็กส าหรับฝึกฉีดยา 4   4   4   
19 ชุดฝึกพฒันาการเด็ก 4   4   4   
23 แขนสาธิตการให้IV และเลือด 3   3   3   
24 โมเดล สาธิตการลา้งหูและตา 2   2   2   
26 แขนสาธิตการฉีดยา 4   4   4   
27 แขนฝึกการเยบ็แผล 8   8   8   
28 แขนสาธิตการวดัความดนั 1   1   1   
30 หุ่นผูใ้หญ่ 9   8 1 9   
28 หุ่นCPR ผูใ้หญ่ 3   3   3   
29 หุ่นCPR เด็ก 1   1   1   
30 หุ่นสาธิตการท าแผล 4   4   4   
31 หุ่นสาธิตการพนัสตั้ม คร่ึงท่อนล่าง 1   1   1   
32 หุ่นสาธิตการพนัสตั้ม คร่ึงท่อนบน 2   2   2   
33 หุ่นคร่ึงท่อนล่างเพศหญิง 2   2   2   
34 หุ่นคร่ึงท่อนล่างเพศชาย 2   2   2   
36 โมเดลปอดและหวัใจ 2   2   2   
37 หุ่น CPR คร่ึงตวั 2   2   2   
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ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า รวม ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 
38 หุ่นฟังเสียงหวัใจและการหายใจ 1   1   1   

39 หุ่นMetiman 1   1   1   

40 หุ่นสาธิตการคลอดอตัโนมตั 1   1   1   

41 หุ่น อะนาโตมี   1 1   1   
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รายการโสตทัศนูปกรณ์ 

ส ารวจเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559 

ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า รวม ช ารุด 
รวม

ทั้งหมด 
หมาย
เหตุ 

1 โทรทศัน์ 3   3   3   

2 เคร่ืองเล่น VDO 2   2   2   

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 1 2   2   

5 เคร่ืองฉาย Overherd  1   1   1   

6 เคร่ืองปรับอากาศ 6   6   6   

7 ล าโพงพร้อมไมคล์อย 1   1   1   

8 ล าโพงเล็ก 4   4   4   

9 ล าโพงใหญ่ 2   2   2   

10 เคร่ืองเสียง 1   1   1   

11 ไมค ์ 1   1   1   

12 เคร่ืองส ารองไฟ หุ่น METIMan 0 1 1   1   

13 ล าโพงพร้อมไมค ์ 0 2 2   2   
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รายการอุปกรณ์ทัว่ไป 

ส ารวจเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559 

ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า รวม ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 
1 ตระกร้ามีหูห้ิว 65   65   65   
2 ถงัน ้า (ใหญ่) 7 5 12   12   
3 ถงัน ้า (กลาง) 15   15   15   
4 ถงัน ้า (เล็ก) 10   10   10   
5 ตระกร้าใส่ผา้ (ใหญ่) 14   14   14   
6 ตระกร้าใสผา้ (เล็ก) 7   7   7   
7 กะละมงัใชใ้นLRC 40   40   40   
8 กะละมงัใชใ้น ward 65   65   65   

9 ขนัน ้า 5   5   5   
10 พวงปรอท 2   2   2   
11 แกว้เคลือบ 4   4   4   
12 แกว้อลูมิเนียม 20   20   20   
13 กะละมงัเคลือบขาว 23   23   23   
14 ถาดอลูมิเนียมขนาดใหญ่ 23   23   23   
15 ถาดอลูมิเนียมขนาดกลาง 5   5   5   
16 ถาดอลูมิเนียมขนาดเล็ก 41   41   41   
17 หวพีลาสติก   60   60   60   
18 กาตม้น ้า 1   1   1   
19 ตระกร้าส่ีเหล่ียม 43   43   43   
20 ตระกร้ากลม 40   40   40   
21 เหยอืกน ้า 12   12   12   
22 ขนัน ้าสแตนเลสใหญ่ 6   6   6   
23 ขนัน ้าสแตนเลสกลาง 4   4   4   
24 แกว้พลาสติกคละสี 10   10   10   
25 ถว้ยสแตนเลสใหญ่ 18   18   18   
26 ถว้ยสแตนเลสกลาง 8  ออนซ์ 79   79   79   
27 ถว้ยสแตนเลสเล็ก 2 ออนซ์ 47   47   47   
28 ฝาสแตนเลส เล็ก 24   24   24   
29 ชามรูปไตกลาง 15   15   15   
30 ชามรูปไตใหญ่ 22   22   22   
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ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า รวม ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 
31 ถว้ยอลูมิเนียมส่ีเหล่ียมเล็ก 2   2   2   
32 ผา้ยางสระผมผูป่้วย 30   30   30   
33 ผา้ยางกนัเป้ือนพยาบาล 35   35   35   
34 BedPan พลาสติก 24   24   24   
35 หมอ้สวน 12   12   12   
36 สายสวน 12   12   12   
37 เหยอืกน ้าเคลือบขนาดใหญ่ 1   1   1   
38 เหยอืกน ้าเคลือบขนาดกลาง 2   2   2   
39 คอมฟอร์ต 100 1   1   1   
40 กระโถนน ้าลาย 16   16   16   
41 เหยอืกน ้าเคลือบ 10   10   10   
42 หมอน 7 10 17   17   
43 หมอนรองขา 5   5   5   
44 รองเทา้บูท 5   5   5   
45 ผา้ยางขวางเตียง 15   15   15   
46 ผา้ยางรองกน้ 17   17   17   
47 แผน่เคล่ือนยา้ยผูป่้วยเขียว 2   2   2   
48 แผน่เคล่ือนยา้ยผูป่้วยขาว 1   1   1   
49 เสา IV สูง 10 5 15   15   
50 เสา IV เต๊ีย 4   4   4   
51 Jar Forceps 12   12   12   
52 ฉากเหล็ก 3 ตอน 1   1   1   
53 มีด 15   15   15   
54 ชอ้นแกง 39   39   39   
55 ชอ้นส้อม 1   1   1   
56 ถว้ยตวง 11   11   11   
57 ชอ้นตวง 10   10   10   
58 จาน #L 75   75   75   
59 จาน #M 20   20   20   
60 ถว้ย #L 36   36   36   
61 ถว้ย #M 20   20   20   
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ล าดับ รายการ ของเดิม รับเข้า รวม ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 
62 ถว้ย #S 72   72   72   
63 ตระกร้า 20   20   20   

64 กระชอนตาถ่ี 16   16   16   

65 กระชอนลวก 6   6   6   

66 เขียง 15   15   15   

67 เคร่ืองชัง่อาหาร 11   11   11   

68 ทพัพี 5   5   5   

69 หมอ้ 2   2   2   

70 กะทะ 2   2   2   

71 เคร่ืองป่ัน 10   10   10   

72 สายวดั 33   33   33   
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รายการเคร่ืองผ้า 

ส ารวจเม่ือ 10 พฤศจิกายน 2559 

ล าดับ รายการ ของเก่า รับเข้า รวม ช ารุด รวมทั้งหมด หมายเหตุ 

1 ผา้ปูท่ีนอน 58   58   58   

2 เส้ือกราวน์แขนสั้น 13   13   13   

3 เส้ือกราวน์แขนยาว 35   35   35   

4 ผา้ปิดจมูก 100   100   100   

5 ผา้เช็ดตวั 66   66   66   

6 กางเกง 10   10   10   

7 เส้ือผูป่้วยลาย 6   6   6   

8 เส้ือผูป่้วยขาว 35   35   35   

9 ผา้ถุงขาว 40   40   40   

10 ปลอกหมอน 30   30   30   

11 ผา้ขวาง 50   50   50   

12 ผา้ห่มขาว 14   14   14   

13 ผา้รองถาดฉีดยา 12   12   12   

14 ถุงใส่กระเป๋าน ้าเยน็ น ้าร้อน 7   7   7   

15 ผา้ยดืส าหรับพนั 35   35   35   

16 ผา้ห่อของ 45   45   45   

17 ผา้ส่ีเหล่ียมเจาะกลาง 20   20   20   

18 ผา้สามเหล่ียม 18   18   18   

19 ผา้ห่อถุงมือ 25   25   25   

20 ผา้รองกน้ 20   20   20   

21 ผา้คลุม Bed Pan 12   12   12   

22 ถุงเคร่ืองชัง่น ้าหนกั 20   20   20   
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ครั้งที่ 1/ 2559 
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
เปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
วาระท่ี  1  เรื่องแจ้ง 

1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา  ปัญโญใหญ่  แจ้งรายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 248/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นันทพร  แสนศิรพันธ์  ประธานกรรมการ 
  1.1.2 รองศาสตราจารย์สุปราณี  อัทธเสรี   กรรมการ 
  1.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  ท าดี   กรรมการ 
  1.1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพผกา  ปัญโญใหญ่  กรรมการ 
  1.1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา  ชัยวรรณวรรต  กรรมการ 
 
วาระท่ี  2 เรื่องปรึกษาหารือ  
 2.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  โดยผู้ช่วย
ศาตราจารย์  ดร.นันทพร  แสนศิรพันธ์  ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เดชา  ท าดี  กรรมการ  ซึ่งได้กล่าวชื่นชมในภาพรวมของการจัดท าหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่มีรายละเอียด สอดคล้องกับ สกอ. และสภาการพยาบาล แต่มีประเด็นการ
พิจารณากลั่นกรอง และข้อเสนอแนะในการพิจารณาต่อดังนี้  
 

ประเด็นการพิจารณากลั่นกรอง 
 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น 

ปกหน้า -เพ่ิมค าว่า รายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ใน
ข้อ 5.2 

-เพ่ิมประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรวิชาชีพปฏิบัติการ 

ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ใน
ข้อ 5.6 การใหป้ริญญาแก่

-ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว เพิ่มค าว่า ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
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ประเด็นการพิจารณากลั่นกรอง 
 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ข้อ 7 ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

-เพ่ิมค าว่า “ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558”  
-ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จากปีการศึกษา 
2562 นั้น ควรพิจารณาตามปีที่ได้ใช้หลักสูตรจริง คือ ในปีการศึกษา 2560 

ข้อ 9 ชื่อ เลขท่ีบัตรประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง และวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวน 5 ท่าน ซึ่งครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์
ของหลักสูตร และมาจากหลายกลุ่มวิชา 
-ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ควรระบุว่ารับผิดชอบกลุ่มสาขา
ทางการพยาบาลใด 
-ปรับตารางคุณวุฒิ พ.ศ. ที่ส าเร็จ สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จอยู่ในช่องเดียวกัน 
-ควรเพิ่มผลงานทางวิชาการในระยะ 5 ปี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11 
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

-มีการเขียนได้สอดคล้องกันดี 
-ควรเพิ่มเติมโดยอ้างผลการประเมินบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้รับบริการว่า ผล
เป็นอย่างไร น าข้อควรปรับปรุงมาพัฒนาในด้านใด 
-ควรเพิ่มเติมเหตุผลของการต้องเพ่ิมหน่วยกิตในรายวิชาปฏิบัติจาก 26 หน่วย
กิต เป็น 36 หน่วยกิต เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาส าหรับ
บุคคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 อย่างไร 
-ควรเพิ่มโครงสร้างผู้สูงอายุทีเ่พ่ิมข้ึน มีการปรับรายวิชานี้ ในรายวิชาหรือใน
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร 
-นโยบาย Thailand 4.0 มีผลกระทบทางด้านสุขภาพอย่างไร มีผลกระทบด้าน
การให้บริการสุขภาพด้านใด อย่างไร  
-การเพ่ิมรายวิชา Nag informatics เกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง IT หรือไม ่
อย่างไร 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง -ให้ระบุว่าด าเนินการแล้วเสร็จภายในกี่ปี 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อ 1 ระบบการจัดการศึกษา ใน
ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน 

-ไม่ควรระบุว่าภาคการศึกษาไม่บังคับ ซึ่งเป็นของหลักสูตร/ คณะอ่ืน แต่ของ
พยาบาลมี 3 ภาคฤดูร้อน ที่ต้องให้นักศึกษาเรียน ควรระบุให้ชัดเจน 

ข้อ 2 การด าเนินการหลักสูตร 
ในข้อ 2.1.1 ระยะเวลา
การศึกษา 

-มีการอภิปรายเกี่ยวกับวัน-เวลาในการการด าเนินการเรียนการสอน ที่ปัจจุบัน
เป็นตามปฏิทินอาเซียน แต่หากมหาวิทยาลัยพายัพมีการปรับระยะเวลา
การศึกษาเป็นแบบเดิมทางคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจะปรับตาม 

ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ในข้อ 2 หมวดวิชาเฉพาะ 

-ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ระบุหน่วยกิตว่า
รายวิชาทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต รายวิชาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 



193 

ประเด็นการพิจารณากลั่นกรอง 
 

ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น 

ซึ่งสภาการพยาบาลใช้เกณฑ์เดียวกัน ดังนั้นคณะฯ ต้องปรับโครงสร้างของ
หลักสูตรใหม่ 
-ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นันทพร  แสนศิรพันธ์ เห็นด้วยกับจ านวนหน่วยกิตรวม 
141 หน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาต่างๆ 

ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ในข้อ 3.1.4 แสดง
แผนการศึกษา 

-ต้องปรับตามโครงสร้างหลักสูตร ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ในข้อ 3.2 ชื่อต าแหน่ง
และวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

-แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 
-แก้ไขอาจารย์ประจ า เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และควรจ าแนกอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามกลุ่มสาขาทางการพยาบาล 

ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม ในข้อ 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

-เพ่ิมเติมเนื้อหาให้ครบตาม domain ที่ 6 ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ทั้งหมด 
9 ข้อ 

ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม ในข้อ 
4.3 การจัดตารางสอน 

-ต้องปรับจ านวนหน่วยกิตและชั่วโมงการฝึกปฏิบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

-ควรสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ใน
ข้อ 3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี 
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์
มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 

-ในแต่ละรายวิชาการท าเครื่องหมาย  ให้ค านึงถึงการประเมินผลการศึกษา
ด้วย ซ่ึงต่างจาก O อย่างไร ถ้าเช็ค  วัดผลโดยการออกข้อสอบหรือไม่ ถ้าใช่
ตรวจสอบในรายวิชาทฤษฎีว่าท าได้หมด 8 ข้อที่ check ของด้านคุณธรรม
จริยธรรมหรือไม่ 
-ขอให้คณะฯ เช็ค LO ในภาพรวมอีกครั้งว่า สามารถปฏิบัติได้จริงตามที่ระบุมา
โดยต้องพิจารณาไปจนถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ในข้อ 2.1 การทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

-LO ของผู้ไม่ส าเร็จการศึกษา สภาการพยาบาลก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็น 2 ใน 4 ของกรรมการ ควรระบุให้ชัดเจน 
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ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จ
การศึกษา 
ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ในข้อ 2.2 การทวน
สอบผลการเรียนรู้หลังจาก
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

-ควรเพิ่มข้อ 2.2.1 การติดตามการประเมินผลตนเองของบัณฑิตตาม LO  
-ข้อ 2.2.2 มีการติดตามคุณภาพบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้บริการ 
และระบุรายละเอียดให้ชัดเจนว่า มีกระบวนการติดตามผู้ใช้บัณฑิตอย่างไร 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 1 การเตรียมการส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 

-ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นันทพร  แสนศิรพันธ์ เสนอแนะว่าเกณฑ์การรับ
อาจารย์ใหม่ไม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล
แล้ว แต่ต้องมีการอบรมครูคลินิกก่อนนิเทศนักศึกษา 
-ให้เพ่ิมรายระเอียดของการพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน โดยเฉพาะการให้แรงเสริม 
แรงจูงใจ หรือการขับเคลื่อนในการพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ 

ข้อ 2 การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากร 

-ตัดค าว่า และบุคคลากร ออก เพราะทั้ง 3 ข้อย่อยไม่มีเนื้อหาของการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 2 การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์และ
บุคลากร ในข้อ 2.3 การพัฒนา
เชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสาย
สนับสนุน 

-ตัดหัวข้อนี้ออก เพราะไม่ใช่การพัฒนาคณาจารย์ 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้อ 1. การก ากับมาตรฐาน - เติมปี พ.ศ. หลังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ข้อ 4. อาจารย์ -Paragraph สุดท้าย แก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และแก้ไขท้ายข้อความให้มีเนื้อความที่สอดคล้องกัน 
ข้อ 4. อาจารย์ ในข้อ 4.2  -แก้ไข อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ข้อ 4. อาจารย์ ในข้อ 4.3 -ควรเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความก้าวหน้า โดยให้มีวุฒิการศึกษาท่ี

สูงขึ้น และมีต าแหน่งทางวิชาการ โดยการให้ผลิตผลงานทางวิชาการ 
ข้อ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน ในข้อ 
5.1 

-เพ่ิมแนวปฏิบัติ ขั้นตอน เกี่ยวกับการน ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติ 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อ 2 การประเมินหลักสูตรใน -นอกจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
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ภาพรวม ในข้อ 2.1 โดย
นักศึกษาและบัณฑิต 

แล้ว ควรประเมินนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียนครบทุกรายวิชา เพื่อประเมิน
หลักสูตรก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพผกา  ปัญโญใหญ่ ปรึกษาเกี่ยวกับจ านวนหน่วยกิตของวิชาปฏิบัติการ
รักษาเบื้องต้น ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  ท าดี เสนอว่าควรเป็น 2 หน่วยกิต  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง
หลักสูตรของคณะฯ  และชื่นชมในภาพรวมของการจัดท าหลักสูตรว่า มีรายละเอียดครบถ้วนดีมาก 
 
ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศา  ชัยวรรณวรรต 
ผู้บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม 

 
 


