
การปรับสาระในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559  (มคอ.2) 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 (มคอ.1) 

(คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2561 และรับรองรายงานการประชุม ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561) 

(สภาวิทยาเขตหาดใหญ่ให้ความเห็นชอบโดยวาระเวียนเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ) 
 
1. การปรับคุณสมบัติบัณฑิตที่พีงประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) ดังนี้  
 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
มีจิตอาสา และค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
2. มีทัศนคติที่ดี  มีความรัก และภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ 
3. สนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก เศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุขภาพ และ
ศาสตร์ที่เกีย่วข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
6. สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และน าเสนอข้อมูล 
7. มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล น าเสนอผลงาน และสนับสนุน
การปฏิบัติการพยาบาล 
8. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เลือกสรรหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล 
9. สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและทาง
สุขภาพ 
10. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพโดยให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
11. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ 
ภูมิภาค และประชาคมโลก   
12. มีภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและบริหารจัดการได้ 
13. มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถาน
บริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ภูมิปัญญา
ตะวันออก และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  ภายใต้กฎหมายและจรรยาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 



2 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
  1.2 แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.3 มีจิตอาสาและเห็นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
    1.4 แยกแยะความถูกต้อง ความดีและความชั่วได้ 
    1.5 เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
    1.6 เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
  1.7 มีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนสิทธิของ
ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้เข้าใจสิทธิของตนเอง 
    1.8 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความสามารถจัดการกับปัญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพการพยาบาลหรือการด ารงชีพ 
2. ด้านความรู้ 
 2.1 อธิบายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตโดยครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาตร์สุขภาพ ศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมถึงกฎหมายวิชาชีพ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย     
    2.2 บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
     2.3 น ากระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการวิจัยมาใช้ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง 
    2.4 น าความรู้ด้านศาสตร์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตาม
สถานการณ์ตัวอย่างท่ีก าหนดให้  
     2.5 น าศาสตร์ทางการพยาบาล ระบบสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ รวมถึงเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับการพยาบาลได้ตามสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดให้  
 2.6 มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล รวมถึงน ากระบวนการ
พยาบาลไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ตามสถานการณ์ตัวอย่างที่ก าหนดให้     
    2.7 วิเคราะห์องค์กรวิชาชีพและบทบาทพยาบาลวิชาชีพในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ 
     2.8 น าศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออกและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะไปใช้ในการดูแลสุขภาวะของรับ
บริการทั้งในคลินิกและชุมชนได้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 ตระหนักในศักยภาพของตนเองและสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
    3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพการพยาบาลและ/หรื อศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
     3.3 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือ
พัฒนาความรู้และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน านวัตกรรมไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ      
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ท างานกับผู้อ่ืนได้ 
    4.2 แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
     4.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทีม โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ตามความต้องการ ความสนใจขององค์กร 
   4.4 แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างเอ้ืออาทร ให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน 
    4.5 เคารพและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
     4.6 แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ เครือข่าย สถาบัน 
และสังคม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ค านวณตัวเลขและใช้หลักการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.2 แปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แปลงข้อมูลให้เป็นข่าวสารที่มีคุณภาพ  
    5.3 สื่อสารด้วยภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ
บริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 
    5.4 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
สุขภาพอย่างปลอดภัย 
    5.5 ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่จ าเป็นได้ 
    5.6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง น าเสนอ
และสื่อสาร 
6. ด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 
    6.1 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมโดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ภูมิ
ปัญญาตะวันออกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการด้วยความรัก เอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม สิทธิ
ของผู้ป่วยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
    6.2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัยในทุกระดับของสถาน 
บริการสุขภาพ โดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพและให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 
    6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยค านึงถึงความเป็นปัจเจกความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
    6.4 แสดงพฤติกรรมที่บอกถึงการมีภาวะผู้น าและทักษะการท างานเป็นทีมในการให้บริการทางสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

(2) *มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ในทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 

x x x x x 

(3) *มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดท าการสอนทุกภาคการศึกษา  

x x x x x 

(4) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 
 
 

(5) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) *มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

-- x x x x 

(8) *อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 

x x x x x 

(9) *ร้อยละ 100 ของอาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ ค าแนะน า หรือการ
อบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

(10) *อาจารย์ประจ าทุกคน ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการ
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปี 

x x x x x 

(11) *บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่
รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี 

x x x x x 

(12) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-- -- -- x x 

(13) *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

-- -- -- -- x 

(14) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา/เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ป็นกิจที่หนึ่ง ร้อยละ 
100 

x x x x x 

(15) จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกในการจัดการเรียน
การสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชากลุ่มวิชาชีพที่คณะฯ เปิดสอน 

-- -- -- x x 

หมายเหตุ * ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
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2.  ปรับเนื้อหาค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
 ปรับสาระตาม มคอ.1 และเพ่ิมการบูรณาการเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
336-203  เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2(2-0-4)              
             (Basic Medical Pharmacology) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          หลักการทางเภสัชวิทยา  ความรู้พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาของยาต้นแบบที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก  
ระบบประสาทส่วนกลาง  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ยา
ต้านจุลชีพ   เคมีบ าบัดในโรคมะเร็ง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
          Principle of pharmacology; basic pharmacology of drug prototypes affecting peripheral  
nervous system, central nervous system, cardiovascular system, endocrine system and autacoids, 
gastrointestinal system, antimicrobial agents, chemotherapy of cancer, rational use of drugs 
640-213  หลักวิทยาการระบาด   1 (1-0-2) 
             (Principle  of  Epidemiology) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเก่ียวกับโรคและการกระจายของ
โรค ข้อมูลและสถิติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตารางชีพ เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยในชุมชน  การศึกษาทาง
วิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวน การคัดกรองโรค การป้องกันและควบคุมโรค 
          Concepts and principles of epidemiology; nature of disease; concepts of disease and 
distribution of disease; medical and public health informatics; life table; community health 
indices; epidemiological studies; epidemiology surveillance and investigation; screening; 
prevention, and disease control 
640-226  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1   3 (3-0-6) 

         (Adult  Nursing I) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทรแก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่
มีภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยง และภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลรักษา และการ
ป้องกันการกลับเป็นซ้ า การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วยและ
การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
Concepts and principles of holistic nursing based on concept of caring for healthy adult clients, 
at-risk, both acute and chronic illness; using nursing process integrated of eastern wisdom for 
health promotion, prevention and rehabilitation, caring and therapeutics, and recurrence 
prevention, including applying evidence based practices appropriately with concerning to 
individual differences, patient rights, participation of caregivers, families, and communities as well 
as the aspects of related law and ethics 
640-227  การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1  3 (3-0-6) 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
             (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery I) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์  อนามัยการเจริญพันธุ์ การเตรียมตัว
ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว  การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ  การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคลอด  การท าคลอดปกติ  การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะ
คลอด และระยะหลังคลอดปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย รวมทั้งการพยาบาลทารกแรกเกิด  การพยาบาลเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การผสมผสานภูมิ
ปัญญาตะวันออก ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
          Concepts and principles of maternal newborn nursing and midwifery; reproductive health; 
preconception preparation; family planning; physiological, psychosocial, and spiritual changes and 
the impacts; breastfeeding; basic knowledge of childbirth, normal birth assisting; nursing care for 
women during pregnancy, labor and postpartum periods in normal status and minor health 
deviations; nursing care of the newborns; nursing care to promote optimal health, prevention, 
caring and therapeutics, and rehabilitation; using evidence based practices, integrated of the 
eastern wisdoms, concerning to cultural diversities, participation of families, and the aspects of 
related law and ethics 
640-322  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2     3 (3-0-6) 
             (Adult Nursing II) 
รายวิชาบังคับก่อน : - 
          มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพ้ืนฐานการดูแลด้วยความเอ้ืออาทรแก่ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและสาธารณภัย ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี
ทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ หลักการพยาบาลผู้ใช้บริการระยะสุ ดท้ายและภาวะใกล้ตาย การใช้
กระบวนการพยาบาลโดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ป้องกันการกลับเป็นซ้ า 
และการดูแลแบบประคับประคอง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม  ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  
สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
          Concepts and principles of holistic nursing based on concept of caring for adult and elder 
clients with critical illness,  disaster requiring emergency support and requiring medical 
technologies and special therapeutics; principles of palliative and dying care; using nursing process 
integrated of eastern wisdom to caring and therapeutics, rehabilitation, recurrence prevention, 
and palliative care, including applying evidence based practices appropriately with concerning to 
individual differences, human rights, participation of caregivers and families, and the aspects of 
related law and ethics 
 
 
 
640-391  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   4 (0-12-0) 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
             (Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing  I) 
รายวิชาบังคับก่อน : 640-226 
รายวิชาบังคับร่วม :  - 
          ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลกับผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วย
เฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยการดูแลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแลรักษา  ฟ้ืนฟูสภาพ 
ป้องกันการกลับเป็นซ้ า และการสร้างเสริมสุขภาพ ฝึกเทคนิคการพยาบาลทั่วไปและเฉพาะอย่างที่จ าเป็น  ฝึกการ
วางแผนการจ าหน่ายผู้ใช้บริการเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม ค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและครอบครัว ภายใต้
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          Practice of holistic nursing based on concept of caring to adult and elder clients with acute 
and chronic illness, using nursing process with integration of eastern wisdom to caring and 
therapeutics, rehabilitation, recurrence prevention, and health promotion; practice of general 
nursing skills, special nursing skills, discharge planning for continuing care, applying evidences 
appropriately concerning individuals, under multicultured context, human right,  participation of 
caregivers, and families; based on professional standard, related laws and professional ethics 
640-393  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์ 1     3 (0-9-0) 
             (Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  Midwifery I) 
รายวิชาบังคับก่อน : 640-227 
รายวิชาบังคับร่วม : - 
          ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก
แรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนเล็กน้อย โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกัน การดูแล และการฟ้ืนฟูสภาพ  การบริหารยา การฝึกทักษะการช่วยคลอด  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
และผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและวัฒนธรรม  การมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          Practice of holistic nursing care for the women having normal health status and minor 
deviations during pregnancy, labor and postpartum periods, including their newborns; using 
nursing process to promote optimal health, prevention, caring  rehabilitation, drugs 
administration; birth assisting; using evidence based practices and integration of the eastern 
wisdoms, concerning to individual different and culture; family participation, based on 
professional standard, related laws and professional ethics 
 
 
 
 
 
 
640-394  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2    3 (0-9-0) 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
             (Practicum  in  Adult  and  Elderly  Nursing II) 
รายวิชาบังคับก่อน : 640-322  
รายวิชาบังคับร่วม : - 
          ปฏิบัติการพยาบาลและการดูแลรักษาผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน 
และผู้ใช้บริการในระยะสุดท้าย และภาวะใกล้ตาย ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกที่ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วมของครอบครัวหรือชุมชน ภายใต้
บริบทความเป็นพหุวัฒนธรรม  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง การฝึกการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ การบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง 
          Practice of nursing care and therapeutics for adult and elder clients with critical illness, 
emergency, and end of life and terminal stage; using nursing process in providing holistic care 
with an eastern wisdom integration; considering individual difference, family or community 
participation under the multicultural context; using evidence-based practice; related law and 
ethic; practicing the use of medical technology; high-alert medications   
640-493  ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์ 2      3 (0-9-0) 
             (Practicum  in  Maternal  Newborn  Nursing  and  Midwifery II) 
รายวิชาบังคับก่อน : 640-323, 640-393 
รายวิชาบังคับร่วม :  - 
          ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และทารก
แรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงทางสุขภาพและภาวะแทรกซ้อน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ  การช่วยคลอดปกติ  การช่วยแพทย์ในการท าสูติศาสตร์หัตถการ  การ
ดูแลมารดาที่ได้รับยาทางสูติศาสตร์  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก ค านึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายใต้มาตรฐานการพยาบาล จรรยาวิชาชีพ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
          Practice of holistic nursing care for the women having health risks and health 
complications during pregnancy, labor, and postpartum periods, including their newborns; using 
nursing process to promote optimal health, prevention, caring and therapeutics, and 
rehabilitation; birth assisting; to provide assistance the obstetrician performing obstetric 
procedures; care for women receiving obstetrics drugs; using evidence based practice and 
integration of the eastern wisdoms, concerning to individual different and culture; family 
participation, based on professional standard, related laws and professional ethics 

 
 
 
 
 
 
3.  ปรับแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ชั้นปีที่ 1 
 

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรหลังปรับปรุง 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2 ((2)-0-4) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต  2 ((2)-0-4) 
321-121 หลักกายวิภาคศาสตร์ 2 (2-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1 ((1)-0-2) 
328-151 ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล 1 (1-0-2) 
640-111 จิตวิทยาพัฒนาการ 2 (2-0-4) 
640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1 ((1)-0-2) 
890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ*  2 ((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน** 2 ((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้*** 2 ((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล**** 2 ((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองที่ดี  2 ((2)-0-4) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย   1 ((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   1 ((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดเลือกเสรี 3 (x-y-z) 

 รวม 20 (x-y-z) 
หมายเหตุ 
* ส าหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET)  0-30 คะแนน 
(ไม่น าหน่วยกิตรายวิชานี้ไปค านวณดัชนีสะสม) 
** ส าหรับผู้ที่ได้คะแนน O-NET 31-50 คะแนน 
*** ส าหรับผู้ที่ได้คะแนน O-NET 51-70 คะแนน 
**** ส าหรับผู้ที่ได้คะแนน O-NET 71 คะแนน ขึ้นไป 
xxx-xxx หมวดเลือกเสรี: ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่สนใจและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 1 
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แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรหลังปรับปรุง 

ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
326-101 จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา 2 (1-3-2) 
338-211 สรีรวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
640-112 การสื่อสารทางสุขภาพ 1 (1-0-2) 
640-113 โภชนบ าบัด 1 (1-0-2) 
640-121 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน*  2 ((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้**     2 ((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล***   2 ((2)-0-4) 
890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ****  2 ((2)-0-4) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2 ((2)-0-4) 
950-101 จิตวิวัฒน์  1 ((1)-0-2) 
950-102 ชีวิตที่ดี  2 ((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 ((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดเลือกเสรี 1 (x-y-z) 

 รวม 20 (x-y-z) 
หมายเหตุ 
* ส าหรับผู้ที่สอบผ่านรายวิชา 890-001  
** ส าหรับผู้ที่สอบผ่านรายวิชา 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
*** ส าหรับผู้ที่สอบผ่านรายวิชา 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 
**** ส าหรับผู้ที่สอบผ่านรายวิชา 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 
xxx-xxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) ให้เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับนักศึกษารหัส 61  
xxx-xxx หมวดเลือกเสรี: ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่สนใจและเปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นปีที่ 2 
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แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรหลังปรับปรุง 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ธุรกิจ  1 ((1)-0-2) 
336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 (2-0-4) 
640-211 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-212 ภูมิปัญญาตะวันออกและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน  2 (1-2-3) 
640-221 เทคนิคการพยาบาล 4 (2-6-4) 
640-222 หลักการกระบวนการพยาบาล 3 (1-4-4) 
640-223 การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 2 (2-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้*  2 ((2)-0-4) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์   2 ((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 ((2)-0-4) 

 รวม 22/20 (x-y-z) 
* ส าหรับผู้ที่สอบผ่านรายวิชา 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
 xxx-xxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) ให้เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับนักศึกษารหัส 61 

 
ชั้นปีที่ 2 

แผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรหลังปรับปรุง 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสรายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
640-213 หลักวิทยาการระบาด 1 (1-0-2) 
640-224 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3 (3-0-6) 
640-225 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 2 (2-0-4) 
640-226 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (3-0-6) 
640-227 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3 (3-0-6) 
640-291 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 3 (0-9-0) 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 2 (0-6-0) 
895-011 การคิดเพ่ือสร้างสุข  2 ((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดเลือกเสรี 2 (x-y-z) 

 รวม 21(14-17-29) 
 xxx-xxx หมวดเลือกเสรี: ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่สนใจและเปิดสอนใน   
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


