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คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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สารบัญ 
เร่ือง หน้า 
หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป  
 1) รหัสและชื่อหลักสูตร 

2) ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3) วิชาเอก 
4) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
5) รูปแบบของหลักสูตร 
6) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
8) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
9) ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์          

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10) สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11) สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นที่ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
12) ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงกระบวนการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้  และความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
13) ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน                   
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4 
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร  
 1) ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

2) แผนพัฒนาปรับปรุง   
9 
10 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสตูร  
 1) ระบบการจัดการศึกษา 

2) การด าเนินการหลักสูตร 
3) หลักสูตร 
4) แผนการศึกษา 
5) ค าอธิบายรายวิชา 
6) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7) อาจารย์ประจ า 
8) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ทางคลินิก  
9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

12 
12 
15 
23 
27 
43 
43 
43 
45 

หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 1) การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ 
4) ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  พ.ศ. 2560  
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สารบัญ (ต่อ) 
เร่ือง หน้า 
 5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน  และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการ

ประเมินผล  
6) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  สู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
7) ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

58 
 

66 
 

74 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา  
 1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

2) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
3) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
4) การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

75 
75 
76 
76 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์  
 1) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
3) การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 

77 
78 
79 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสตูร  
 1) การก ากับมาตรฐาน 

2) บัณฑิต 
3) นักศึกษา 
4) อาจารย์ 
5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
7) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    

80 
80 
81 
82 
83 
86 
87 

หมวดที ่8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 1) การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

2) การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3) การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4) การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

89 
89 
90 
90 

ภาคผนวก  
ก  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 91 
    และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ข  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 111 
ค  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude / Skill 117 
ง  ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 

134 
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สารบัญ (ต่อ) 

เร่ือง 
 

หน้า 
จ  แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   139 
   จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     
ฉ  ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL) 147 
ช  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  150 
ซ  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 154 
ฌ  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 229 
ญ  ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 230 
ฎ  เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 237 
ฏ  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่   240 
ฐ  เอกสารเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับรายวิชาที่ มคอ.1 ก าหนด (ถ้ามี มคอ.1) และเอกสาร   
    เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชากับเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ  

244 

ฑ  สถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 246 
ฒ  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 250 
ณ  ส าเนาหนังสือรับรองของสภาวิชาชีพ  288 
ด  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   289 
ต  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 292 



 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่        คณะพยาบาลศาสตร์  
 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Nursing Science Program 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

: ชื่อย่อ พย.บ. 
ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science 

: ชื่อย่อ B.N.S. 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 132 หน่วยกติ 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 ประเภท   
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  หลักสูตร 4  ปี  

5.2 ภาษาที่ใช้   
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับผู้เข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563   
      การปรับปรุงครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12(3/2563)  เมื่อวันที่  
      13 มีนาคม 2563 
  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 414(4/2563) เมื่อวันที่. 16 พฤษภาคม 2563 

           ได้รับความเหน็ชอบจากองค์กรวิชาชีพหรือสภาการพยาบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที ่ 15 
มิถุนายน 2563 

      เริ่มใช้หลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
      หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
         ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  ในปีการศึกษา 2565  

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
1)  พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทัง้ของภาครัฐและเอกชน  
2)  พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
3)  ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
      

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ- สกุล 
เลขท่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
(สาขาวิชา) 

ระดับ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 
ปีที่จบ

การศึกษา 

1. 
 

หทัยรัตน์  แสงจันทร์ 
4511050796 

3910300152899 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) พยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2550 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่ ม.มหิดล 2541 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.) พยาบาลและผดุงครรภ์ ม.สงขลานครินทร์ 2530 

2. 
 

วรางคณา  ชัชเวช 
4511071683 

3830100244928 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(การพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์) 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) พยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2553 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลสตรี ม.เชียงใหม่ 2546 
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลและผดุงครรภ์ ม.สงขลานครินทร์ 2538 

3. 
 

พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง 
4411162769 

3510300283130 

อาจารย์ 
(การพยาบาลอนามัยชุมชน) 

ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต การพยาบาลสาธารณสุข ม.มหิดล 2560 
ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลอาชีวอนามัย ม.เชียงใหม่ 2549 
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2544 

4. 
 

จุฑารัตน์ คงเพ็ชร 
5511234786 

1909800389130 

อาจารย์ 
(การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลเด็ก ม.สงขลานครินทร์ 2557 
ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2555 

5. 
 

วิลาวรรณ คริสต์รักษา 
5511234882 

1929900195299 

อาจารย์ 
(การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 

ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) 
 

การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

ม.สงขลานครินทร์ 2557 

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) พยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2555 
   
         หมายเหตุ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในร อบ 5 ปี
ย้อนหลัง (ภาคผนวก ช) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
       คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ทั้งนี้ การเรียนการสอนภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ จัดที่คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่วนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง จัดการเรียน
การสอนที่สถานบริการสุขภาพทั้งในระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและ
จังหวัดใกล้เคียง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานบริการ
สุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและ/หรือมีศักยภาพในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการให้บริการการ
พยาบาล 
        

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     สถานการณ์โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทั้งโลก 
(Global) โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นตัวขับเคลื่อนและมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทั้งตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น โลกปัจจุบันจึงเป็นยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก (The new 
digital age) และเป็นโลกไร้พรมแดน (Borderless world) ส่งผลให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาในทุกสาขา
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ 
น าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้เกิดปัญหาที่
ซับซ้อนมากขึ้น ดังเช่น วิกฤตด้านเศรษฐกิจและการเงิน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนย้าย
ก าลังคนข้ามประเทศ การผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากข้ึน อุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง ท าให้ความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มเป็นปัญหาส าคัญ การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคม
โลกที่มีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรงส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 

สถานการณ์โลกดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ด้าน
เศรษฐกิจมีการขยายตัวโดยภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสูงขึ้นในขณะที่ภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นแหล่งสร้างรายได้
หลักของประชาชนส่วนใหญ่และเป็นฐานส าคัญของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวมี
บทบาทส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ที่มีแนวโน้มรุนแรงและยาวนาน ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่ว
โลก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าทั่วโลกชะลอตัวหรืออาจถึงขั้นหดตัวในหลายประเทศ เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการ
หดตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งจะกระทบต่อรายได้ ความเชื่อมั่น และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง 2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทย
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง รวมทั้งการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านท าให้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม 3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และ 4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น มีความขัดแย้งทางการเมือง 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่และส่งผลต่อเศรษฐกิจการด ารงชีวิตของประชาชน และความ
เชื่อมั่นของนานาประเทศรวมทั้งความสงบสุขของสังคมไทย แนวโน้มของสังคมโลกและสังคมไทย ที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของประชากร การด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวให้เหมาะสมและต้อง
พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่จ าเป็นในการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สภาพสังคมประเทศไทยปัจจุบันก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย จากโครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็ก
และวัยแรงงานลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคดิจิทัล ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรทุก
ช่วงวัย อาทิ ปัญหาพัฒนาการของเด็กไทย พฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บในวัยท างาน และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable disease) ในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น
ปัญหาสุขภาพอันดับหนึ่งของโลกและของประเทศไทย ท าให้แนวโน้มอุบัติการณ์การเจ็บป่วยและอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันโรคติดเชื้อยังคงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ
ของประเทศและเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตของประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือด รวมทั้งปัญหาโรคอุบัติซ้ าและโรคอุบัติใหม่ ดังเช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-
19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและระบบการบริการสุขภาพทั่วโลก และ
ท าให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การมีวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ที่ต้องให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น  

ประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนมีความหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และมีการ
เคลื่อนย้ายของประชาชนข้ามประเทศโดยเฉพาะบริเวณชายแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่มีบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริบทพ้ืนที่ภาคใต้ยังต้องประสบ
ปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งเป็นภัยพิบัติจากมนุษย์ที่ก่อให้เกิดการสูญเสียความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
เพ่ิมอุบัติการณ์การบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียดจากการประสบเหตุการณ์
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ครอบครัวและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยยังประสบกับปัญหาด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้ในทุกช่วงวัยของประชากร 

11.3 สถานการณ์วิชาชีพการพยาบาลกับสุขภาพของประชาชน 
จากปัญหาสุขภาพของประชากรไทย พยาบาลเป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีบทบาทในด้านการส่งเสริม

ภาวะสุขภาพ ป้องกันโรค ให้การพยาบาลช่วยเหลือดูแลบรรเทาอาการในภาวะเจ็บป่วย และฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือให้
กลับมาด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น พยาบาลจึงเป็นก าลังส าคัญในระบบบริการสุขภาพในการดูแลประชากร
ทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม พยาบาลจึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถในการให้บริการการ
พยาบาลได้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีภาวะผู้น า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
บริการการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบ ผลการศึกษาขององค์การอนามัย
โลก (World Health Report, 2006 อ้างตาม วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 2555) พบว่า ความ
เพียงพอของพยาบาลส่งผลให้ความครอบคลุมของการให้วัคซีนในเด็กเพ่ิมขึ้น และสามารถลดอัตราการตายของ
มารดาและทารกลงได้ ดังนั้น การขาดแคลนพยาบาลจึงส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่หลายแห่งไม่สามารถเปิดแผนกผู้ป่วยหนักได้ บางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการหอผู้ป่วยในใหม่ให้
เพียงพอได้ ทั้งที่มีอาคารและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมแล้ว และเกิดสภาพผู้ป่วยล้นเตียง และยังพบว่า
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพส่งผลให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้น มีภาวะแทรกซ้อนเพ่ิม
มากขึ้น อัตราการตายในโรงพยาบาลสูงขึ้น และระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยนานขึ้น ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  (American Hospital 
Association, 2002 และ Needleman et. al., 2002 อ้างตาม วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 2555) 

11.4 สถานการณ์ก าลังคนด้านการพยาบาล  
 ความต้องการก าลังคนด้านการพยาบาลของประเทศไทย จากการค านวณด้วยวิธี health demand 

method ทั้งจากการใช้บริการสุขภาพของประชาชนไทยและชาวต่างชาติ พบว่า ประเทศไทยจะมีความต้องการ
พยาบาลในอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อ 400 หรือประมาณ 163,500 – 170,000 คน  (วิจิตร ศรีสุพรรณ 
และกฤษดา แสวงดี, 2555) ในขณะที่มีพยาบาลวิชาชีพอายุต่ ากว่า 60 ปี ที่ท างานในภาคบริการสุขภาพทั่ว
ประเทศประมาณ 125,250 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553, สภาการพยาบาล) แสดงถึงภาวะขาดแคลน
ก าลังคนด้านการพยาบาล ซึ่งปัจจุบันยังคงมีภาวะขาดแคลนแม้ว่าจะมีการผลิตพยาบาลจากสถาบันการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ 1) ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น และ 2) มี
ข้อจ ากัดในการจ้างงานและไม่สามารถรักษาก าลังคนพยาบาลไว้ในระบบบริการสุขภาพ  (วิจิตร ศรีสุพรรณ 
และกฤษดา แสวงดี, 2555) ดังนั้น สถาบันการศึกษาด้านการพยาบาล ยังคงต้องด าเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ทดแทนให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  
การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในครั้งนี้ จึงได้น าประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของประชาชน ตลอดจนคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มาพัฒนาการจัดหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง
และสถานการณ์จริง เพ่ือมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลกในอนาคต มีทักษะด้าน
การสื่อสารและการใช้ภาษาสากล ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มี
ภาวะผู้น า มีความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ มีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ปัญญาน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน         

 การปรั บปรุ งหลั กสู ตรครั้ งนี้ มี ความเกี่ ยวข้ องกั บ พั นธกิ จของคณ ะพยาบาลศาสตร์  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ภาวะผู้น า การท างาน
เป็นทีม เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้และสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล อันจะ
น าไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมแก่ชุมชนและประเทศ   
 
 
 
 
 



7 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
               จ านวน  18 รายวิชา ได้แก่  

1) ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา ได้แก่  
 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ((2)-0-4) 
  (The King’s Philosophy and Sustainable Development)  
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 ((1)-0-2) 
  (Idea to Entrepreneurship)  
2) คณะแพทยศาสตร์ จ านวน  1 รายวิชา ได้แก่  
 388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1 ((1)-0-2) 
  (Health for All)  
3) สถาบันสันติศึกษา จ านวน  1 รายวิชา ได้แก่  
 950-102 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
  (Happy and Peaceful Life)  
4) คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  6 รายวิชา ได้แก่  
 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  2 ((2)-0-4) 
  (Everyday English)  
 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้  2 ((2)-0-4) 
  (English on the Go)  
 895-001 พลเมืองที่ดี   2 ((2)-0-4) 
  (Good Citizens)  
 895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
  (Thinking and Predictable Behavior)  
 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1 ((1)-0-2) 
  (Appreciation in Thai Language)  
 895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  1 ((1)-0-2) 
  (Exercise for Health)  
  3) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  8 รายวิชา ได้แก่  
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2 ((2)-0-4) 
  (Life in the Future)  
 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2 ((2)-0-4) 
  (Digital Technology Literacy)    
 322-100 ค านวณศิลป์  2 ((2)-0-4) 
  (The Art of Computing)    
 321-123 พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์ 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Anatomy) 
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

 
13.3 การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รับผิดชอบการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืน ดังนี้ 

1. รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
    1.1 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ใน

การจัดรายวิชาลงในแผนการศึกษาของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ก ากับติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ การประเมินผลรายวิชา 
และรวบรวมผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับผู้บริหารด้านวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ใน

การก าหนดสาระและขอบเขตของรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ การจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบสนองผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของหลักสูตร ก ากับติดตามให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ประเมินผลรายวิชา และรวบรวมผลการประเมินเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชา 

2. รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับกองทะเบียนของมหาวิทยาลัย ในการก าหนด

จ านวนนักศึกษาและภาคการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ก ากับดูแลการด าเนินการเปิดสอนรายวิชา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุง 

 

 328-151 ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
  (Clinical Biochemistry for Nurses)   
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 ((1)-3-2) 
  (Microbiology and Parasitology)  
 338-111 สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Medical Physiology)  
 336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Medical Pharmacology)  

 001-131 สุขภาวะกายและจิต 2 ((2)-0-4) 
  (Healthy  Body  and  Mind)  
 640-531 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 2 ((1)-2-3) 
  (Meditation for Enhancing Life)  
 640-532 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1 (0-2-1) 
  (Yoga for Health)     
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หมวดที่ 2  ขอ้มูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

    1.1 ปรัชญา 
         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตามปรัชญา
พิพัฒนาการนิยม ภายใต้ปณิธานของพระราชบิดาที่ค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ
ตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้ใช้บริการที่สอดคล้องกับบริบท สังคม และพหุ
วัฒนธรรม โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการพยาบาลและการจัดการศึกษาพยาบาล ดังนี้ 
 การพยาบาลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน  มีลักษณะเป็นองค์รวม  ประกอบด้วย กาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณ  มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความเป็นปัจเจกบุคคล และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาวะ 

2) สิ่งแวดล้อม  เป็นสรรพสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ดิจิทัล และระบบสุขภาพ  ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะของผู้ใช้บริการ 

3) สุขภาวะของผู้ใช้บริการ  เป็นภาวะสมดุลของกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ที่ท าให้สามารถด ารงชีพ
อยู่ในสังคมได้ตามศักยภาพ 

4) การพยาบาล เป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลผู้ใช้บริการแบบองค์รวม ด้วยความเอ้ืออาทร และมี
คุณธรรมจริยธรรม โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมาย  
          การจัดการศึกษาพยาบาล เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ผ่านกิจกรรมและ/หรือการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงและสถานการณ์จริงที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาสากล มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม มีความภาคภูมิใจในสถาบันและ
วิชาชีพ มีภาวะผู้น า มีความรู้และทักษะในการให้การพยาบาลผู้ใช้บริการด้วยการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity 
of care) ทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ทั้งผู้ใช้บริการที่มีภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ภาวะ
เจ็บป่วย และในวาระสุดท้าย รวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมทั้งในสถานบริการสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน โดยการ
ดูแลผู้ใช้บริการแบบสหวิชาชีพ (Inter-professional practice) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์
รวม ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย  

      1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล    
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรในระบบบริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เป็นก าลังหลักส าคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวม โดยมีบทบาทในด้านการส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
ป้องกันโรค ให้การพยาบาลช่วยเหลือดูแลบรรเทาอาการในภาวะเจ็บป่วย และฟ้ืนฟูสภาพและสมรรถนะเพ่ือให้
กลับมาด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

การผลิตบัณฑิตพยาบาล จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะให้มีความสามารถในการให้บริการการ
พยาบาลได้ตามมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีภาวะผู้น า สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
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บริการการพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชนที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจึงเป็นหลักสูตรที่มีความส าคัญต่อการผลิตทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์รวมของประชาชนทุกช่วงวัยเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ และวัยผู้สูงอายุซึ่งเป็นประชากร
กลุ่มท่ีก าลังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้  

 1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสุขภาพ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ศาสตร์ภูมิปัญญา และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ในการปฏิบัติการพยาบาล 

2. คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล เลือกสรรหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถใช้กระบวนการวิจัยและ
กระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ  

3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของ
สถานบริการสุขภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล  การผดุงครรภ์ 
ศาสตร์ภูมิปัญญา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีจิต
อาสา และค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

5. มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ 
ประมวลผล และการน าเสนอข้อมูล  

6. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. แสดงภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นทีมและบริหารจัดการได้ โดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ใช้บริการและทีมสหวิชาชีพอย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานในสภาพการณ์ของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
8. มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม อย่างต่อเนื่อง  
9. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีและตระหนักในคุณค่าวิชาชีพพยาบาลและสถาบัน 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

    คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรตามระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาใน

1. วางแผน ก าหนดเป้าหมาย และวิธีการ
ด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน 

1. รายงานการประเมินหลักสูตรตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
อาเซียน (AUN-QA)   

2. ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

อาเซียน (AUN-QA)  (AUN-QA)   
2. ก าหนดแนวทางการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการของ
หลักสูตร 

3. ทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
อาเซียน (AUN-QA)  ไม่น้อยกว่า 
3.0 

2. พัฒนาประสิทธิภาพ
จัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active 
learning) เพ่ือ
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong 
learning) 

1.  จัดระบบและทรัพยากรสนับสนุน
นิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ ห้อง
ฝึกปฏิบัติการด้วยตนเอง เป็นต้น 

2.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการเรียนรู้แบบ    
เชิงรุก (Active learning) ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีเสริม (Technology-
enhanced learning) การใช้
โครงงาน (Project-based learning) 
การใช้ทีม (Team-based learning) 
เป็นต้น   

3.  ก าหนดให้รายวิชามีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning)  

4.  พัฒนาการประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning)  

5.  พัฒนาการประเมินสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 
(Lifelong learning) 

1. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยรวมไม่น้อยกว่า 3.51 

2. อาจารย์ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่มีการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
ร้อยละ 80 

3. รายวิชาที่มจีัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน    
    ชั่วโมงตามหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  
    ร้อยละ 70 ของรายวิชาในกลุ่ม 
    วิชาชีพ  
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรายวิชา

ที่มจีัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยรวม
ไม่น้อยกว่า 3.51 

5. ผู้เรียนทีม่ีผลการประเมินสมรรถนะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    
  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 – 18 สัปดาห์  
ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    
 ไม่มีภาคฤดูร้อน  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี   

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

           ภาคต้น           เดอืน  กรกฎาคม – พฤศจิกายน  (ตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
           ภาคปลาย        เดือน  ธันวาคม – เมษายน        (ตามปฎิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย) 
   - วิชาภาคทฤษฎี  เรียนวันจนัทร์ ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00-17.00 น. 

 - วิชาภาคปฏิบัติ  เรียนวันจนัทร์ ถึงวันอาทิตย์ 
     เวรเช้า  เวลา 08.00-16.00 น. 

เวรบ่าย  เวลา 16.00-24.00 น. 
เวรดึก  เวลา 24.00-08.00 น. 

            หมายเหตุ จ านวนชัว่โมงการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี และระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเป็นไปตามประกาศการรับ
นักศึกษาโครงการพิเศษของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย   
2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
3) ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ห รื อ  ผ่ านการคั ด เลื อกตาม เกณ ฑ์ ก ารคั ด เลื อกภ ายใต้ โค รงการ พิ เศษ ของคณ ะพยาบ าลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
1) นักศึกษามคีวามรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
2) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวกับวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
3) นักศึกษามีปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์  

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) นักศึกษามคีวามรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
    1.1 ก าหนดให้นักศึกษาที่ได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการ
สอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (O-NET) ร้อยละ 0-30 ให้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษที่จัดโดยมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1 
     1.2 ก าหนดให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม Tell 
Me More และทดสอบปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 placement 
test ครั้งที่ 2 progress test และครั้งที่ 3 acheivement test  
     1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ การรับทุนแลกเปลี่ยนไป
ต่างประเทศระยะสั้น การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ การเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

- นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษ
ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ (ร้อยละ 100) 

2) นักศึกษามีปัญหาการปรับตัวกับวิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

     2.1 จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวและการเรียนรู้ใน
วิธีการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)  
    2.2 จัดระบบการดูแลนักศึกษาโดยจัดให้มีอาจารย์ประจ าชั้นปี 2 
คน ซึ่งดูแลด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนานักศึกษา และมี
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 8 -10 คน เพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าและดูแลให้การช่วยเหลือกรณีนักศึกษามีปัญหาด้านการ
วางแผนจัดการเวลาในการเรียน การแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง
ก่อนเข้าชั้นเรียน   

- นั กศึกษาได้ ระดับขั้น เฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2.00 จากระบบ 4 แต้มระดับ
คะแนน (ร้อยละ 100) 

3) นักศึกษามีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย ์
กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

    3.1 ส ารวจปัญหาความต้องการด้านทุนการศึกษา ตั้งแต่แรกเข้า 
และติดตามทุกภาคการศึกษาเพราะอาจมีปัญหาเกิดขึ้นภายหลัง
เนื่องจากครอบครัวอาจประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 
    3.2 จัดสรรทุนการศึกษาทั้งจากภายในคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งทุนการศึกษาระยะยาวจนจบ
การศึกษา ทุนการศึกษาระยะสั้นซึ่งให้ชั่วคราวประเภททุนเงินยืม 

- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
จากจ านวนนักศึกษาที่มีปัญหา
ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้ งหมด 
(ร้อยละ 100) 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ปีที่ 1  250 250 250 250 250 
ปีที่ 2 - 250 250 250 250 
ปีที่ 3 - - 250 250 250 
ปีที่ 4 - - - 250 250 
รวม 250 500 750 1,000 1,000 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ  - - - - 250 
 

2.6 งบประมาณตามแผน    

2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  
   

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

งบประมาณตามพันธกิจหลัก   
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
 1. ด้านการจัดการศึกษา   52,899,200   113,610,300    161,730,100   192,586,000   182,236,100  

 2. ด้านการวิจัย    1,111,800      2,267,600       3,423,300      4,579,100       4,579,100  

 3. ด้านการบริการวิชาการ    1,879,800      2,554,400       2,726,900      2,886,100       2,991,300  
 4. ด้านการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม      576,900        769,200         808,400        847,800         880,400  

รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น  56,467,700   119,201,500    168,688,700   200,899,000   190,686,900  

รวมงบประมาณทุกประเภท 56,784,500 120,714,700 171,342,600 204,528,400 195,136,300 

จ านวนนักศึกษา  250 500 750 1,000 1,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่องบประมาณ
ทุกประเภท      227,100        241,400  228,500 

 
204,500 

 
195,100 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อ
งบด าเนินการ 

225,900       238,400 224,900 200,900 190,700 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 
 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษา   9,342,400    18,204,800     27,067,300    35,929,700     35,929,700  

ค่าลงทะเบียน   3,537,600      7,555,200     11,572,700    15,590,300     15,590,300  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  43,904,500    94,954,700    132,702,600   153,008,400   143,616,300  

รวมรายรับ  56,784,500   120,714,700    171,342,600   204,528,400   195,136,300  
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2.7 ระบบจัดการศึกษา 
                    แบบชั้นเรียน 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
              หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
               1)  มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยหลักสูตรจัดรายวิชาในหมวดกลุ่มวิชาชีพเป็น 1 ชุดวิชา 5 
รายวิชา และ 8 กลุ่มวิชา วิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL) มีจ านวน 2 รายวิชา และ 8 กลุ่ม
วิชา คิดเป็น ร้อยละ 71.42 
 2) ก าหนดให้มีรายวิชาฝึกปฏิบัติตามที่สภาการพยาบาลก าหนด ดังนี้  
     2.1 รายวิชาภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติในกลุ่มรายวิชาการ
ผดุงครรภ์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
     2.2 การฝึกภาคปฏิบัติที่มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ให้ใช้เวลาฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาลหรือสถาบัน
อ่ืนที่สภาการพยาบาลประกาศก าหนด ทั้งภายในและ/หรือภายนอกสถานที่ 3 ชั่วโมง ถึง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
อย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือตั้งแต่ 45 ชั่วโมง ถึง 90 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 
     2.3 จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง 
             3) หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร  
             4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตร  
3. หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   132  หน่วยกิต  
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                30 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 

 สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   5 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 

 สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 

 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 

 สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 

 รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  16 หน่วยกิต 

 2. กลุ่มวิชาชีพ                                                      80 หน่วยกิต 

    - รายวชิาทฤษฎี                                                 44 หน่วยกิต 
    - รายวิชาปฏิบัติ                                                 36 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
 สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 4 หน่วยกิต 
 001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2 ((2)-0-4) 
  (The King’s Philosophy and Sustainable 

Development) 
 

 388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 1 ((1)-0-2) 
  (Health for All)  
 640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1 ((1)-0-2) 
  (Benefit of Mankinds)  
 สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ   5 หน่วยกิต 
 895-001 พลเมืองที่ดี  2 ((2)-0-4) 
  (Good Citizens)  
 950-102  ชีวิตที่ดี 3 ((3)-0-6) 
  (Happy and Peaceful Life)  
 สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกิต 
 001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 ((1)-0-2) 
  (Idea to Entrepreneurship)  
 สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 หน่วยกิต 
 315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   2 ((2)-0-4) 
  (Life in the Future)  
 345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2 ((2)-0-4) 
  (Digital Technology Literacy)  
 สาระท่ี 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกิต 
 895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ ์ 2((2)-0-4) 
  (Thinking and Predictable Behavior)  
 322-100 ค านวณศิลป์  2 ((2)-0-4) 
  (The Art of Computing)  
 สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร 4 หน่วยกิต 
 890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2 ((2)-0-4) 
  (Everyday English)  
 890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้       2 ((2)-0-4) 
  (English on the Go)  
 890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2 ((2)-0-4) 
  (English in the Digital World)  
 890-005 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
  (English for Academic Success)  
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 หมายเหตุ  
- นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  4 หน่วยกิตตามเกณฑ์ท่ีรายวิชาก าหนด 
- นักศึกษาที่มีคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษจากการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น 
(O-NET) ร้อยละ 0-30 ต้องลงทะเบียนรายวิชา 890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ และ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษตามก าหนดของมหาวิทยาลัย ก่อนลงทะเบียน
รายวิชาภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

 สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 หน่วยกิต 
 895-027 อรรถรสภาษาไทย 1 ((1)-0-2) 
  (Appreciation in Thai Language)  
 895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
  (Exercise for Health)  
 รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 1. เลือกรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต คือ 
 001-131 สุขภาวะกายและจิต 2 ((2)-0-4) 
  (Healthy  Body  and  Mind)  
 2. เลือกรายวิชาจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 4 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ  16 หน่วยกิต 
 321-123 พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์ 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Anatomy)  
 328-151 ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
  (Clinical Biochemistry for Nurses)   
 326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 ((1)-3-2) 
  (Microbiology and Parasitology)  
 338-111 สรีรวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Medical Physiology)  
 336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Medical Pharmacology)  
 640-111 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
  (Pathophysiology for Nurses)   
 640-112 จิตวิทยาพัฒนาการ 2 ((2)-0-4) 
  (Developmental Psychology)   
 640-211 โภชนการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
  (Nutrition for Health Promotion)  
 640-212 หลักวิทยาการระบาด    1 ((1)-0-2) 
  (Principle of Epidemiology)  
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 2. กลุ่มวิชาชีพ 80 หน่วยกิต 
    - รายวิชาทฤษฎี 44 หน่วยกิต 
    - รายวิชาปฏิบัติ 36 หน่วยกิต 
 640-221 ชุดวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพการพยาบาล                

(Foundation of Nursing Professional) 
6 ((4)-6-8) 

 640-222 สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น 4 ((2)-6-4) 
  (Fundamental Nursing Competency)  
 640-291 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 3 (0-9-0) 
  (Practicum in Basic Nursing Care)  
 640-223 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
  (Innovation in Nursing)  
 กลุ่มวิชา การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 5 หน่วยกิต 
 (Nursing for Holistic Well-Being)   
 640-224 การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 3 ((2)-2-5) 
  (Holistic Well-Being)  
 640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 2 (0-6-0) 
  (Practicum in Nursing for Holistic Well-being)  
 กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) 3 หน่วยกิต 
 640-225 การพยาบาลอายุรวัฒน์ 2 ((2)-0-4) 
  (Nursing for Active Aging)  
 640-293 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (0-3-0) 
  (Practicum in Geriatric Nursing)  
 กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing) 11 หน่วยกิต 
 640-321 การพยาบาลผู้ใหญ่1  3 ((3)-0-6) 
  (Adult Nursing I)  
 640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (0-9-0) 
  (Practicum in Adult Nursing II)  
 640-322 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2 ((2)-0-4) 
  (Adult Nursing II)  
 640-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3 (0-9-0) 
  (Practicum in Adult Nursing II)  
 กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  7 หน่วยกิต 
  (Mental Health and Psychiatric Nursing)  
 640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 ((3)-0-6) 
  (Mental Health and Psychiatric Nursing)  
 640-393 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 (0-12-0) 
  (Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing) 
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 กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก (Pediatrics Nursing) 7 หน่วยกิต 
 640-324 การพยาบาลเด็ก 3 ((3)-0-6) 
  (Pediatric Nursing)  
 640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 4 (0-12-0) 
  (Practicum in Pediatric Nursing)  
 640-325 วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Research in Nursing)  
 กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 12 หน่วยกิต 
 (Maternal and Newborn Nursing and Midwifery)  
 640-421 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1 3 ((3)-0-6) 
  (Maternal Newborn Nursing and Midwifery I)  
 640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 3 ((3)-0-6) 
  (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery II)  
 640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 6 (0-18-0) 
  (Practicum in Maternal Newborn Nursing and 

Midwifery) 
 

 กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรค  10 หน่วยกิต 
 เบื้องต้น (Community Health Nursing and Basic Medical Care) 
 640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 ((3)-0-6) 
  (Community Health Nursing)  
 640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 2 ((2)-0-4) 
  (Basic Medical Care)  
 640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการดูแลรักษา

โรคเบื้องต้น (Practicum in Community   
5 (0-15-0) 

  Nursing and Basic Medical Care)  
 กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) 5 หน่วยกิต 
 640-425 การบริหารทางการพยาบาล 3 ((3)-0-6) 
  (Nursing Administration)   
 640-493 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล 2 (0-6-0) 
  (Practicum in Nursing Administration)   
 640-494 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด   3 (0-9-0) 
  (Practicum in Nurse Internship)  
 หมายเหตุ กลุ่มวิชา จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (work 

integrated learning: WIL) โดยเป็ นการเรียนการสอนทฤษฎีสลับกับการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล ที่ เน้นการลงมือท าจริงในการฝึกปฏิบัติบริการการพยาบาลใน
สถานพยาบาลหรือสถาบันอื่นตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลก าหนด 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ตามความสนใจซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบ
ของหลักสูตร/ภาควิชา โดยหลักสูตรแนะน าให้เลือกเรียนวิชาที่คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดสอนเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาล ดังนี้  

 640-531 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 2 ((1)-2-3) 
  (Meditation for Enhancing Life)  
 640-532 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1 (0-2-1) 
  (Yoga for Health)  
 640-533 ปฏิบัติทักษะการพยาบาล 1 (0-3-0) 
  (Practicum in Nursing Skills)  
  

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวชิาที่ใช้ในหลกัสตูร  
เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6 หลัก เช่น 640-321 มีความหมายดังนี้ 

1. รหัสตัวเลขต าแหน่งที่ 1-3  แสดงถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาในรายวิชานั้นๆ  ได้แก่ 

001  รหัสส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ 
315  รหัสภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์ 
321  รหัสภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
326  รหัสภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
328  รหัสภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
330  รหัสภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
336  รหัสภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
338  รหัสภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 
345  รหัสภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
347  รหัสภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์ 
388  รหัสคณะแพทยศาสตร์ 
640  รหัสคณะพยาบาลศาสตร์ 
874  รหัสคณะนิติศาสตร์  
890   รหัสภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 
895  รหัสภาควิชาสารัตถศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ 
950  รหัสสถาบันสันติศึกษา 

2. รหัสตัวเลขต าแหน่งที่ 4  เป็นล าดับชั้นปีที่จัดสอน 
ตัวเลข 1  เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
ตัวเลข 2  เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
ตัวเลข 3  เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 
ตัวเลข 4  เป็นรายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
ตัวเลข 5, 6  เป็นรายวิชาที่จัดสอนให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
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 3. รหัสตัวเลขต าแหน่งที่ 5  เป็นกลุ่มวิชา 
1) ตัวเลข 0-6 เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี  ส าหรับคณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดดังนี้ 

ตัวเลข 0 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มศึกษาท่ัวไป 
ตัวเลข 1 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
ตัวเลข 2 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ 
ตัวเลข 3 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี 

2) ตัวเลข 7-9 เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติ 
ตัวเลข 7 หมายถงึ รายวิชาปฏิบัติในกลุ่มศึกษาทั่วไป 
ตัวเลข 8 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
ตัวเลข 9 หมายถึง รายวิชาปฏิบัติในกลุ่มวิชาชีพ 

4. รหัสตัวเลขต าแหน่งที่ 6  แสดงถึงล าดับวิชาที่เปิดสอนในแต่ละชั้นปี 
ตัวเลข 1-9 หมายถึง ล าดับวิชาที่เปิดสอนในแต่ละชั้นปี ซึ่งจ าแนกตามรายวิชาภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติของแต่ละหมวดวิชา 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 
1. รายวิชาทฤษฎี  ก าหนดให้ 1 หน่วยกิต ประกอบด้วย จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 1 ชั่วโมง จ านวนชั่วโมง

ศึกษาด้วยตนเอง 2 ชั่วโมง   ทั้งนี้ จ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะต้องเท่ากับ 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต เช่น 1 (1-
0-2) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

2. รายวิชาปฏิบัติ  ก าหนดให้ 1 หน่วยกิต ประกอบด้วย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมง จ านวนชั่วโมง
ศึกษาด้วยตนเอง 0-1 ชั่วโมง  การก าหนดจ านวนชั่วโมงอยู่ในดุลยพินิจของคณะ   ทั้งนี้จ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บ
จะต้องเท่ากับ 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต เช่น 

1 (0-2-1) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 
1 (0-3-0) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

3. รายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  คิดจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกับ
รายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ   ทั้งนี้  จ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะต้องเท่ากับ 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต เช่น          
2 (1-2-3)   2 (1-3-2)   3 (2-2-5)   3 (1-4-4)   3 (2-3-4)   3 (1-6-2) 

4. รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล  ก าหนดให้การฝึกปฏิบัติ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ เช่น 2 (0-6-0) หมายถึง รายวิชานี้ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการพยาบาล 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

5. รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)       
ระบุการเขียนหน่วยกิตเป็น   n((x)-y-z)  โดยมีความหมายดังนี้ 
               n     หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
               (x)    หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท่ีมีจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Active  learning)    
               y      หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตปฏิบัติการ 
               z      หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 ตัวอย่างเช่น 2 ((2)-0-4) หมายถึง รายวิชานี้จัดการเรียนรู้แบบ Active learning 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ในค าอธิบายรายวิชาอาจมีค าต่าง ๆ ปรากฏอยู่ใต้ชื่อของรายวิชา ซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ควรทราบ ดังนี้ 

1. รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) 
1.1 รายวิชาบังคับเรียนก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้องเคย 

ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ 
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1.2 รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง    

เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 

2. รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Corequisite)   หมายถึง   รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง 
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป หรือเคยลงทะเบียนเรียนและ ผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้ และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้ อนึ่ง การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A  มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 

3. รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชา นั้น เป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย การ
ที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฏชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับชื่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

แผนการศกึษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  2 ((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1 ((1)-0-2) 
640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  1 ((1)-0-2) 
895-001 พลเมืองที่ดี  2 ((2)-0-4) 
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต  2 ((2)-0-4) 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2 ((2)-0-4) 
890-002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน* 2 ((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ * 2 ((2)-0-4) 
895-027 อรรถรสภาษาไทย   1 ((1)-0-2) 
895-039 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   1 ((1)-0-2) 
001-131 สุขภาวะกายและจิต  2 ((2)-0-4) 
321-123 พ้ืนฐานกายวิภาคศาสตร์ 2 ((2)-0-4) 
328-151 ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 

 รวม 20 (20-0-40) 
 หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาตามเกณฑ์ที่รายวิชาก าหนด  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
950-102 ชีวิตที่ดี 3 ((3)-0-6) 
895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2 ((2)-0-4) 
890-003 ภาษาอังกฤษพร้อมใช้* 2 ((2)-0-4) 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล* 2 ((2)-0-4) 
338-111 สรีรวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 
326-101 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 ((1)-3-2) 
640-111 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
640-112 จิตวิทยาพัฒนาการ 2 ((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 (x-x-x) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดเลือกเสรี 2 (x-x-x) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดเลือกเสรี 2 (x-x-x) 

 รวม 21 (x-x-x) 
         หมายเหตุ * หมายถึง นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 รายวิชาตามเกณฑ์ที่รายวิชาก าหนด  

                รายวชิาหมวดเลอืกเสรี แนะน าให้นักศึกษาเลือกรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ 
640-531 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 2 ((1)-2-3) 
640-532 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1 (0-2-1) 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
322-100 ค านวณศิลป์ 2 ((2)-0-4) 
336-203 เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 
640-211 โภชนาการเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 (x-x-x) 
xxx-xxx รายวิชาหมวดเลือกเสรี 2 (x-x-x) 
640-221 ชุดวิชา พ้ืนฐานวิชาชีพการพยาบาล 6 ((4)-6-8) 
640-222 สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น 4 ((2)-6-4) 

 รวม 19 (x-x-x) 
หมายเหตุ  รายวิชาหมวดเลอืกเสรี แนะน าให้นักศึกษาเลือกรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ 

640-531 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 2 ((1)-2-3) 
640-532 โยคะเพ่ือสุขภาพ 1 (0-2-1) 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1 ((1)-0-2) 
640-212 หลักวิทยาการระบาด 1 ((1)-0-2) 
640-223 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
640-291 ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 3 (0-9-0) 

กลุ่มวิชา การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม  
640-224 การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 3 ((2)-2-5) 
640-292 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 2 (0-6-0) 

กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ  
640-225 การพยาบาลอายุรวัฒน์  2 ((2)-0-4) 
640-293 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (0-3-0) 

 รวม 15 (x-x-x) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
ตอน 01 ตอน 02 ตอน 03 ตอน 04 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่     
640-321 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-391 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 
กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตฯ     
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ  3 ((3)-0-6) -------------- 3 ((3)-0-6) -------------- 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช  
4 (0-12-0) -------------- 4 (0-12-0) -------------- 

กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก     
640-324 การพยาบาลเด็ก  -------------- 3 ((3)-0-6) -------------- 3 ((3)-0-6) 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  -------------- 4 (0-12-0) -------------- 4 (0-12-0) 

 รวม 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 13 (6-21-12) 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
ตอน 01 ตอน 02 ตอน 03 ตอน 04 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

640-325 วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่     
640-322 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 
640-392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 
กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตฯ     
640-323 การพยาบาลสุขภาพจิตฯ -------------- 3 ((3)-0-6) -------------- 3 ((3)-0-6) 
640-393 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช 
-------------- 4 (0-12-0) -------------- 4 (0-12-0) 

กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก     
640-324 การพยาบาลเด็ก  3 ((3)-0-6) -------------- 3 ((3)-0-6) -------------- 
640-394 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก  4 (0-12-0) -------------- 4 (0-12-0) -------------- 

 รวม 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 14 (7-21-14) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
ตอน 01 ตอน 02 ตอน 03 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกฯ    
640-421 การพยาบาลมารดา ทารก และ

การผดุงครรภ์ 1 
3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 

640-422 การพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์ 2 

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

640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 
และการผดุงครรภ์ 

6 (0-18-0) -------------- -------------- 

กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ    
640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน -------------- 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น -------------- 2 ((2)-0-4) 2 ((2)-0-4) 
640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 
-------------- 5 (0-15-0) 5 (0-15-0) 

กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล    
640-425 การบริหารทางการพยาบาล 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 3 ((3)-0-6) 
640-493 ปฏิบัติการบริหารทางการ

พยาบาล 
2 (0-6-0) -------------- 2 (0-6-0) 

 รวม 17 (9-24-18) 19 (11-15-22) 21 (14-21-28) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
ตอน 01 ตอน 02 ตอน 03 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารกฯ    
640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก 

และการผดุงครรภ์ 
-------------- 6 (0-18-0) 6 (0-18-0) 

กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนฯ    
640-423 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 ((3)-0-6) -------------- -------------- 
640-424 การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 2 ((2)-0-4) -------------- -------------- 
640-492 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 
5 (0-15-0) -------------- -------------- 

กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล    
640-493 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล -------------- 2 (0-6-0) -------------- 
640-494 ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 

 รวม  13 (5-24-10) 11 (0-33-0) 9 (0-27-0) 
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3.1.4  ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

กลุ่มสาระศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
 (The King’s Philosophy and Sustainable Development)  

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ  

Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; 
work principles, understanding and development of the King’ s philosophy and sustainable 
development; an analysis of application of the King’ s philosophy in the area of interest 
including individual, business or community sectors in local and national level 
 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์   1((1)-0-2) 
 (Health for All)  

หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพ
ตามวัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated 
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; 
concepts of health and health promotion; first aid 

 
640-171 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์    1((1)-0-2) 
 (Benefit of Mankinds)  

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง     

The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work 
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
กลุ่มสาระความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
 

895-001 พลเมืองที่ด ี  2((2)-0-4) 
 (Good Citizens)  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; 
liberty; equality; living together in a multicultural society             
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950-102  ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
 (Happy and Peaceful Life)  

   การมีสติและความรู้สึกตัว ความสุขของชีวิต การรู้เท่าทันตนเองและสังคม การเข้าใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทักษะการสื่อสารในการท างาน การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การใช้
ชีวิตในสังคมท่ีมีความหลากหลาย   

   Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; 
understanding and respecting diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 

 
กลุ่มสาระการเป็นผู้ประกอบการ 
 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  1((1)-0-2)    
 (Idea to Entrepreneurship)  

การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดท า
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ 

Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for 
business opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทัล 
 

315-201 ชีวิตแห่งอนาคต   2((2)-0-4) 
 (Life in the Future)   

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 

Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; 
information technology for living in the future; artificial intelligence 

 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล   2((2)-0-4) 
 (Digital Technology Literacy)    

การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเข้าใจและปลอดภัย 
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable 
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work 
effectively 

 
กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
 

895-010 การคิดกับพฤติกรรมพยากรณ์ 2((2)-0-4) 
 (Thinking and Predictable Behavior)  

การคิดเชิงระบบ การแก้ปัญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตัดสินใจ การท านายพฤติกรรม 
Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior 

prediction  
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322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 (The Art of Computing)        

คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและการน าเสนอ 

Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; 
collection and management data; introduction to data analysis and presentation 

 
กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร   
 

890-001 สรรสาระภาษาอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 (Essential English)  

โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเป็นสาระส าคัญ การออกเสียง ทักษะพ้ืนฐานการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนระดับประโยค และข้อความสั้น ๆ 

Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 

890-002   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 2((2)-0-4) 
 (Everyday English)  

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพ่ือจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and 
details; grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 

890-003   ภาษาอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 (English on the Go)  

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจ การสรุปความและการ
ตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซับซ้อนส าหรับการพูดและเขียนเพ่ือสื่อสารในบริบทที่หลากหลาย 

English listening and reading on current topics for comprehension, summarization 
and interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and 
written communication in various contexts 

 
890-004 ภาษาอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 (English in the Digital World)  

การฟังและอ่านภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ 

Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening 
and reading texts through speaking and writing 

 
890-005   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2((2)-0-4) 
 (English for Academic Success)  

การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียนเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอย่างมีวิจารณญาณ 
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English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 

 
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 
 

895-027 อรรถรสภาษาไทย 1((1)-0-2) 
 (Appreciation in Thai Language)  

ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ 
Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings 

as intended 
 

895-039 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  1((1)-0-2) 
 (Exercise for Health)  

วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลักเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย  
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical 
fitness; criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 
 

001-131 สุขภาวะกายและจิต   2((2)-0-4) 
 (Healthy  Body  and  Mind)  

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์  ศิลปะกับ
การสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม  

Holistic health; physical and mental health care; strengthening emotional quotient; 
art and the holistic health promotion 
 
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
 

321-123   พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ 2 ((2)-0-4) 
 (Basic  Anatomy)  

บทน าเกี่ยวกับเซลล์สิ่งมีชีวิต เซลล์วิทยา เนื้อเยื่อพ้ืนฐาน โครงร่างของมนุษย์ ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและการท าหน้าที่ของร่างกายมนุษย์  

Introduction to living cells; cytology; basic tissues; human skeleton, relationship of 
human structures and functions   
 
326-101   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 ((1)-3-2) 
 (Microbiology and Parasitology)     

ความรู้พ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยา
ตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อจุลินทรีย์และปรสิตที่ท าให้เกิดโรคซึ่งพบมากในประเทศไทย การป้องกัน การควบคุม 
และการท าลายเชื้อโรค การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ การวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากจุลินทรีย์และปรสิต เทคนิคที่จ าเป็น
ทางจุลชีววิทยา 
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Basic principle in immunology, microbiology, and parasitology; immunological 
mechanisms; immune response to pathogenic microorganisms and parasites which cause 
disease commonly found in Thailand; prevention, control and destroy pathogen; specimen 
collection; diagnosis of microbial and parasitic infection; essential microbiological laboratory 
techniques 

 
328-151   ชีวเคมีคลินิกส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
 (Clinical  Biochemistry  for  Nurses)  
              โครงสร้างและหน้าที่พ้ืนฐานของสารชีวโมเลกุล พีเอชและบัฟเฟอร์ โครงสร้างของสารมหโมเลกุล 
ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเคมีในวิถีเมแทบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมด้วยฮอร์โมนและสารอาหาร 
              Basic structures and functions of biomolecules; pH and buffer; structures of 
macromolecules; chemical reactions in the metabolic pathways including their interrelationship; 
hormonal control and nutrition 

 
338-111   สรีรวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน 2 ((2)-0-4) 
 (Basic  Medical  Physiology)  

กลไกและการท างานของทุกระบบในร่างกายของมนุษย์ในภาวะปกติ การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทาง
สรีรวิทยาเพ่ือใช้ในวิชาชีพการพยาบาล 

Mechanisms and functions of human body systems; application of basic physiology 
to nursing profession 
 
336-203    เภสัชวิทยาการแพทย์พ้ืนฐาน                  2 ((2)-0-4) 
 (Basic Medical Pharmacology)  

หลักการทางเภสัชวิทยา ความรู้พ้ืนฐานทางเภสัชวิทยาของยาต้นแบบที่มีผลต่อระบบประสาทรอบนอก  
ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร  
ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาต้านจุลชีพ 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, urinary tract system; antimicrobial agents; chemotherapy of cancer; 
rational use of drugs 
 
640-111   พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
 (Pathophysiology  for  Nurses)    

มโนทัศน์ของพยาธิสรีระของร่างกาย  กลไกปฏิกิริยาตอบสนอง การปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มี
พยาธิสภาพ และความผิดปกติของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
                Concept of pathophysiology of human body; response mechanisms; adaptation 
under pathologic circumstances; disorders of organs and human systems   
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640-112   จิตวิทยาพัฒนาการ 2 ((2)-0-4) 
 (Developmental  Psychology)  

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยสูงอายุ ภาวะวิกฤตที่เกิดจากพัฒนาการ และแนวทาง
การส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละวัย 

Concepts, theories, and principles in human development; factors affecting physical, 
emotional, social, and cognition developments in humans from fertilization to elderly; 
developmental crisis; guidelines for developmental promotions in all age groups   

 
640-211   โภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 1 ((1)-0-2) 
 (Nutrition  for Health Promotion)  

หลักโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย การใช้รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน โภชนบ าบัด การบริโภคอาหารตามหลักภูมิปัญญาตะวันออก บทบาทพยาบาลกับการสร้างเสริม
สุขภาพด้านโภชนาการ 

Principle of nutrition and nutritional assessment for person across life span; using 
the food exchange list; diet therapy; food consumption based on eastern wisdom; role of nurse 
for health promotion on nutrition 
 

640-212   หลักวิทยาการระบาด 1 ((1)-0-2) 
 (Principle  of  Epidemiology)  

แนวคิดและหลักการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค แนวคิดเกี่ยวกับโรคและการกระจาย
ของโรค ข้อมูลและสถิติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตารางชีพ เครื่องชี้วัดสภาวะอนามัยในชุมชน การศึกษา
ทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การสอบสวน 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; prevention, and 
disease control  

 

กลุ่มวิชาชีพ 
640-221   ชุดวิชา พื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล   6 ((4)-6-8) 
 (Foundation of Nursing Professional)  
               วิวัฒนาการและการพัฒนาของวิชาชีพการพยาบาล มโนทัศน์พ้ืนฐานทางการพยาบาล ทฤษฎีและ
แนวคิดทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระบบบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล คุณค่าวิชาชีพ 
บทบาทและหน้าที่ของพยาบาล หลักการกระบวนการพยาบาล ฝึกใช้กระบวนการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล หลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล                  

        Revolution and development of nursing professional; basic concepts of nursing; 
theories and concepts of nursing and related theories; health care system and nursing services; 
value of nursing professional; role and responsibility of nurse; principle of nursing process; 
practice of nursing process; laws related to the practice of nursing and midwifery; the 
profession nursing and midwifery act; ethical principle and code of ethics in nursing; ethical 
decision making in nursing 
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640-222   สมรรถนะการพยาบาลเบื้องต้น 4 ((2)-6-4) 
 (Fundamental Nursing Competency)  

มโนทัศน์ของสมรรถนะทางการพยาบาล การสื่อสารทางสุขภาพ หลักการและวิธีการปฏิบัติการ
พยาบาลเบื้องต้นอย่างปลอดภัย การตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นองค์รวม ตามแผนการพยาบาล  

Concept of nursing competency; communication in healthcare; principles and 
methods of fundamental nursing; holistic responsiveness to individual needs based on nursing 
care plan 

 
640-291   ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 3 (0-9-0) 
 (Practicum  of  Basic  Nursing  Care)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222  

ปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้นเพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นองค์รวมของผู้ใช้บริการ
เป็นรายบุคคล โดยใช้กระบวนการพยาบาล สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจก
บุคคล สิทธิผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องและจรรยาวิชาชีพ  

Practice of fundamental nursing in holistic responding to basic needs of an individual 
using nursing process; professional relationship; concerning safety, individual differences, patient 
rights; based on professional standard, related laws and professional ethics 
 
640-223 นวัตกรรมทางการพยาบาล 2 ((2)-0-4) 
 (Innovation in Nursing)  

การคิดเชิงออกแบบ การคิดนวัตกรรม กระบวนการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมทางการพยาบาล  
Design thinking; innovation thinking; process of innovation development; nursing 

innovation 
 
กลุ่มวิชา การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม (Nursing for Holistic Well-Being) จ านวน  5 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา 
640-224   การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 3 ((2)-2-5) 
 (Holistic Well-Being)  
                แนวคิดสุขภาวะองค์รวมและปัจจัยก าหนดสุขภาพ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม กลยุทธ์ วิธีการ และเทคนิคใน
การสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัยที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก 

Concept of holistic health and determinants of health; concepts, principles, and 
theories related to health promotion; factors related to holistic health promotion; strategies, 
methods, and techniques for enhancing holistic health promotion of clients acroos life span 
integrating eastern wisdom   
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640-292   ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 2 (0-6-0) 
 (Practicum  in  Nursing for Holistic Well-Being)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-224 
 

     ใช้กระบวนการพยาบาลในการพัฒนากิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มวัย บนพื้นฐาน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และภูมิปัญญาตะวันออก  

Using nursing process for developing activities or projects in enhancing holistic health 
promotion for clients across life span; nursing practice for enhancing holistic health promotion 
for clients across life span based on concepts and theories of health promotion and eastern 
wisdom 

 
กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ (Geriatric Nursing) จ านวน 3 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา 
640-225   การพยาบาลอายุรวัฒน์ 2 ((2)-0-4) 
 (Nursing for Active Aging)  
               สังคมอายุรวัฒน์ นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพและสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ ภาวะสุขภาพและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ภาวะเจ็บป่วยจากความสูงอายุ หลักการดูแลและระบบดูแลผู้สูงอายุ การป้องกันภาวะเสี่ยง การใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ  

Society of active aging; national policies and legislation related to elderly persons; 
healthcare and social service system for elderly persons; theories of aging; health assessment 
for elderly persons; health status and needs of elderly persons; illness related to geriatric 
disorders; principles of caring and care system for elderly persons; risk prevention; drug usage in 
elderly persons  

 
640-293   ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 (0-3-0) 
 (Practicum in Geriatric Nursing) 

รายวิชาบังคับก่อน : 640-221, 640-222 
รายวิชาบังคับร่วม : 640-225 

 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจากความสูงอายุ 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลและการดูแลอย่างต่อเนื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มา
ใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้สูงอายุ ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วม
ของผู้ดูแล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing care for elderly clients with health problems related to 
geriatric disorders; using nursing process and continuity of care; rational drug used; applying 
evidence based practices appropriately for elderly clients; concerning to safety, individuals 
differences, patient rights, caregiver participation; based on professional standard, related law 
and professional ethics  
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กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ (Adult Nursing) จ านวน 11 หน่วยกิต ประกอบด้วย 4 รายวิชา 
640-321   การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 ((3)-0-6) 
 (Adult Nursing I)  

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 
เจ็บป่วยเฉียบพลัน และเรื้อรัง การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่
ครอบครัวและชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการ 
ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล และสิทธิผู้ป่วย 

Concepts and principles of holistic nursing care for adult clients with health 
deviation, acute and chronic illness; using nursing process for continuity of care from hospital to 
family and community; rational drug used; applying evidence based practices appropriately for 
clients; concerning to safety, individual differences, and patient rights 
640-391   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3 (0-9-0) 
 (Practicum  in  Adult  Nursing  I)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-321 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง 
โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันการ
กลับเป็นซ้ า การสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลไปสู่ครอบครัวและชุมชน การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ ค านึงถึงความปลอดภัย 
ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
จรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing care for adult clients with acute and chronic illness; using 
nursing process integrated with wisdom related to health for caring, rehabilitation, recurrence 
prevention, health promotion, and continuity of care from hospital to family and community; 
rational drug used; applying evidence based practices appropriately for adult clients; concerning 
to safety, individuals differences, patient rights, caregiver participation; based on professional 
standard, related law and professional ethics  

 

640-322  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2 ((2)-0-4) 
 (Adult Nursing II)  

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤตและ
ฉุกเฉิน การดูแลผู้ใช้บริการที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ หลักการพยาบาล
ผู้ใช้บริการระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของ
การบริการสุขภาพ การดูแลแบบประคับประคอง การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการ 
ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและครอบครัว ประเด็นกฎหมาย
และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of holistic nursing care for adult clients with critical and 
emergency illness; caring for clients requiring medical technologies and special therapeutics; 
principles of end of life and dying care; using nursing process for continuity of care in each 
levels of health care services; palliative care; applying evidence based practices appropriately 
for clients; concerning to safety, individual differences, patient rights, participation of caregivers 
and families, the aspects related to law and ethics 
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640-392   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2  3 (0-9-0) 
 (Practicum  in  Adult  Nursing II)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-322 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ฉุกเฉิน 
ผู้ใช้บริการที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีทางการแพทย์และการรักษาเฉพาะ การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง การดูแล
ผู้ใช้บริการในระยะสุดท้ายและภาวะใกล้ตาย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพในการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการดูแลในทุกระดับของการบริการสุขภาพ 
ป้องกันการกลับเป็นซ้ า และการดูแลแบบประคับประคอง การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาล
ผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและ
ครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ  

Practice of holistic nursing care for adult clients with critical and emergency illness 
requiring medical technologies and special therapeutics; high alert drug use; caring for end of 
life and dying clients; using nursing process integrated with wisdom related to health for caring, 
rehabilitation, continuity of care in each levels of health care services, recurrence prevention, 
and palliative care; applying evidence based practices appropriately for adult clients; 
concerning to safety, individual differences, patient rights, caregiver and family participation; 
based on professional standard, related laws and professional ethics 
 
กลุ่มวิชา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (Mental Health and Psychiatric Nursing) จ านวน 7 
หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา 
640-323   การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3 ((3)-0-6) 
 (Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing)  

แนวคิดและหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการ
ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใช้ทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพเพ่ือการบ าบัด และการใช้ตนเองเพ่ือการบ าบัด การใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน การบ าบัดเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพจิต และการดูแล
อย่างต่อเนื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภัย ความ
เป็นปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคมของผู้ใช้บริการ สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  

Concepts and principles of mental health and psychiatric nursing; holistic nursing 
care for clients at risk, encounter mental health, and psychiatric problems; using of therapeutic 
interaction and self-therapeutic; using nursing process integrated with wisdom related to health 
for mental health promotion, prevention, basic treatments, mental rehabilitation, and 
continuity of care; rational drug used; using evidence based practices appropriately; concerning  
to safety, individual differences and social context, human rights, participation of caregivers, 
families and community, the aspects related to law and ethics 
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640-393   ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4 (0-12-0) 
 (Practicum  in  Mental  Health  and  Psychiatric  Nursing)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-323 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพจิต ผู้ใช้บริการที่มี
ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาทางจิตเวช โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ในการสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกัน การบ าบัดเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 
ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพเพ่ือการบ าบัด การใช้ตนเองเพ่ือการบ าบัด และการใช้กิจกรรมบ าบัด
แก่ผู้ใช้บริการทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มในบริบทของโรงพยาบาล ครอบครัวและชุมชน การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็น
ปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของผู้ดูแล ครอบครัว และ
ชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing care for clients at risk, encounter mental health, and 
psychiatric problems; using nursing process integrated with wisdom related to health for mental 
health promotion, prevention, basic treatments, mental rehabilitation, and continuity of care; 
practice of therapeutic interaction, therapeutic use of self and activity therapy for individual 
and group of clients in context of hospital, family, and community; rational drug used; applying 
evidence based practices appropriately with concerning to safety, individual differences, human 
rights, pattern of life and local culture, participation of caregivers, families and community; 
based on professional standard, related laws and professional ethics  
 
กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็ก (Pediatric Nursing) จ านวน 7 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 รายวิชา 
640-324   การพยาบาลเด็ก 3 ((3)-0-6) 
 (Pediatric Nursing)  

แนวคดิและหลักการพยาบาลทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วย
เฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซ้อนหรือวิกฤต การใช้กระบวนการพยาบาลเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง การพยาบาล
แบบองค์รวมที่บูรณาการภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา พยาบาล 
และฟ้ืนฟูสภาพ ค านึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและ
ครอบครัว ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 

Concepts and principles of nursing for newborns through adolescents with wellness 
and minor illness; acute, chronic, and complicated or critically illness; using nursing process for 
continuity of care; holistic nursing integrated with wisdom related to health for health 
promotion, prevention, curing, caring, and rehabilitation; concerning of children’s rights, safety, 
individual differences, and caregiver and family participation, the aspects of related law and 
ethics 
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640-394   ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 4 (0-12-0) 
 (Practicum  in  Pediatric  Nursing)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-324 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลทารกแรกเกิดถึงวัยรุ่นในภาวะสุขภาพดีและเบี่ยงเบน
เล็กน้อย เจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรัง และซับซ้อนหรือวิกฤต การใช้กระบวนการพยาบาลที่บูรณาการภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสุขภาพในการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา พยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ 
การน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ ค านึงถึงสิทธิเด็ก ความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคล วิถีการด าเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลและครอบครัว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และจรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing care for newborns through adolescents with wellness and 
health deviation; acute, chronic, and complicated or critically illness; using nursing process  
integrated with wisdom related to health for continuity of care to health promotion, 
prevention, curing, caring, and rehabilitation; applying evidence based practices; concerning of 
children’ s rights, safety, individual differences, lifestyle and local culture, and caregiver and 
family participation; based on professional standard, related laws and professional ethics 

 
640-325   วิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล  2 ((2)-0-4) 
 (Basic Research in Nursing)    

หลักและกระบวนการวิจัยเบื้องต้น ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล  พัฒนา
โครงการวิจัย การน าผลงานวิจัยมาใช้ในการพยาบาล  

Principles and process of basic research; ethical issues in nursing research; 
development of research project; research utilization in nursing 

  
กลุ่มวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery) 
จ านวน 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา 
640-421   การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1    3 ((3)-0-6) 
 (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery I)  
                แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ การเตรียม
ตัวก่อนการตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิต สังคม จิตวิญญาณ และผลกระทบ     
การพยาบาลระยะตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์ ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคลอด การท าคลอดปกติ การพยาบาล
ระยะคลอด และระยะหลังคลอดปกติและเบี่ยงเบนเล็กนอย การพยาบาลทารกแรกเกิด การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
การใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการฟ้ืนฟูสภาพ ให้การพยาบาล
แบบองค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความปลอดภัย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
                 Concepts and principles of maternal and newborn nursing and midwifery; 
reproductive health; preconception preparation; family planning; physiological, psychological, 
social, and spiritual changes and the impacts; nursing care during pregnancy; antenatal care; 
basic knowledge of childbirth, normal birth assisting; labor and postpartum periods in normal 
conditions and minor health deviations; nursing care of the newborns; breastfeeding; using 
nursing process in order to promote optimal health, prevention, caring, and rehabilitation 
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including holistic care; using evidence based practices, concerning to safety, cultural diversities, 
participation of families, and the aspects of related law and ethics 
 
640-422   การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2  3 ((3)-0-6) 
 (Maternal Newborn  Nursing and Midwifery II)  
                 แนวคิดและหลักการผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อนทางสุขภาพใน
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ การใช้ยาในสตรี
ตั้งครรภ์และในระยะคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความปลอดภัย ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของครอบครัว รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  
                  Concepts and principles of midwifery in providing care for women and their 
newborns having health risks and complications during pregnancy, labor and postpartum 
periods; fetal health assessment; drug use during pregnancy and labour; using nursing process in 
order to promote optimal health, prevention, caring, and rehabilitation including holistic care;  
using evidence based practices, concerning to safety, cultural diversities, participation of 
families, and the aspects of related law and ethics 
 
640-491   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 6 (0-18-0) 
 (Practicum  in  Maternal Newborn  Nursing  and  Midwifery)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-421, 640-422 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ เบี่ยงเบนเล็กน้อย ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อน การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแล และการฟ้ืนฟูสภาพ  การ
เฝ้าคลอดและช่วยคลอดปกติ การช่วยแพทย์ในการท าสูติศาสตร์หัตถการ ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความปลอดภัย ความเป็นปัจเจกบุคคลและวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องและจรรยาวิชาชีพ 

Practice of holistic nursing care for the women having normal health status, minor 
deviations, health risks and health complications during pregnancy, labor and postpartum 
periods, including their newborns; rational drug use; using nursing process to promote optimal 
health, prevention, caring and rehabilitation; attending and birth assisting; assisting obstetrician 
in performing obstetric procedures; including holistic care; using evidence based practices, 
concerning to safety, individual differences and culture; family participation, based on 
professional standard, related laws and professional ethics  
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กลุ่มวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น (Community Health and Basic 
Medical Care) จ านวน 10 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 รายวิชา 
640-423   การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 ((3)-0-6) 
 (Community  Health  Nursing)  

ระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพชุมชน นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมสุขภาพ
ชุมชน แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน  กลยุทธ์การจัดบริการสุขภาพชุมชน ระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน 
กระบวนการและการจัดบริการสุขภาพชุมชน 

Health service system, community health service system; national health policies 
and health development plan, community health innovations, concept of community health 
nursing, community health service strategies, informatics system of community health, 
community health nursing process and services 

 
640-424   การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 2 ((2)-0-4) 
 (Basic  Medical  Care)  

การประเมินสภาพ การวินิจฉัย และการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในทุกช่วงวัย การใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและการท าหัตถการเบื้องต้นตามขอบเขต
ของวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง การส่งต่อเพ่ือการรักษาที่เหมาะสม 

Assessment, diagnosis, and basic medical care for clients across life span, rational 
drug used, first aids, emergency care and basic medical procedures based on nursing 
professional regulation and related laws, referral for appropriate treatment 
 
640-492   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น 5 (0-15-0) 
 (Practicum  in  Community  Nursing)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม :  640-423, 640-424 
 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมเพ่ือการดูแลสุขภาพ บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทุกช่วงวัย โดยใช้
กระบวนการพยาบาลที่ผสมผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออก หลักการด าเนินงานอนามัยชุมชน และการมีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพชุมชน บุคคลและครอบครัวที่บ้าน การให้บริการพยาบาลในโรงเรียน ค านึงถึงการด าเนินชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงปฏิบัติการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นในสถานบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลในภาวะฉุกเฉินและท าหัตถการเบื้องต้น การส่งต่อเพ่ือการรักษาที่เหมาะสม 
โดยค านึงถึงความปลอดภัย ความแตกต่างของบุคคล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องและจรรยา
วิชาชีพ 

Nursing practices based on holistic approach for basic nursing care in individual, 
family, and community across life sapan integrating the eastern-wisdom nursing care, priciples 
of community health process and participation, as well as school health nursing, concerning life 
styes and culture, including basic medical care in primary health care, rational drug used, first 
aids, emergency care and basic nursing procedures, referral for appropriate treatment realated 
to patient safety, individual difference which those based on professional standard, related 
laws, and professional ethics. 
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กลุ่มวิชา การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) จ านวน 5 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2 
รายวิชา 
640-425   การบริหารทางการพยาบาล 3 ((3)-0-6) 
 (Nursing Administration)  

ภาวะผู้น าทางการพยาบาล  แนวคิดการบริหารการพยาบาล  การบริหารหอผู้ป่วย รูปแบบการ
จัดบริการพยาบาล การท างานเป็นทีม แนวคิดการให้บริการแบบสหวิชาชีพ  การใช้สารสนเทศทางการพยาบาล 
การจัดการคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัยทางการพยาบาล  การบริหารโครงการและพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาล   ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล 

Nursing leadership; concepts of nursing administration; nursing unit management; 
models of nursing services; team working; concept of inter-professional practice; nursing 
informatics utilization; nursing management in quality, risk, and safety; project management and 
innovation development; issues and trend in nursing 

 
640-493   ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล 2 (0-6-0) 
 (Practicum  in  Nursing  Administration)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291 

รายวิชาบังคับร่วม : 640-425 
 

ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในคลินิคในฐานะผู้น าและสมาชิกทีมการพยาบาล  การดูแลผู้ใช้บริการ
แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องกับทีมสหวิชาชีพ  ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบัติการบริหาร
โครงการและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล 

Practice nursing administration in clinic as a nurse leader and member with inter-
professional team related to laws and professional ethics; practice project management and 
innovation development 

 
640-494   ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 3 (0-9-0) 
 (Practicum  in  Nurse  Internship)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 640-291, 640-292, 640-293, 640-391, 640-392, 640-393, 

640-394, 640-491, 640-492, 640-493 
 

ปฏิบัติการพยาบาลในฐานะพยาบาลวิชาชีพภายใต้การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาใน
สถานพยาบาลที่เลือกสรร การดูแลผู้ใช้บริการแบบสหวิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และจรรยาวิชาชีพ 

Practice nursing as a professional nurse under supervision of registered nurses in a 
selected clinical area; inter-prefossional practice; based on professional standard, related laws 
and professional ethics 
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วิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

640-531 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 2((1)-2-3)                        
 (Meditation for Enhancing Life)  

ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะของ
การบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ การน าสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียน และการท างาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติของฌาน  

Definition of meditation; aims, method, steps, starting point for practicing meditation; 
ways of Putho Battle and practicing meditation; benefit of meditation; characteristics against 
meditation; utilization meditation in daily living, learning, and working; characteristics, steps, 
qualification, benefit of chan 

 
640-532 โยคะเพื่อสุขภาพ                                                       1 (0-2-1)   
 (Yoga for Health)                

หลักการในการฝึกโยคะ โยคะอาสนะ วิถีโยคะเพ่ือสุขภาวะองค์รวม ผลของการฝึกโยคะต่อการ
ท างานของร่างกายและสุขภาพ การฝึกหายใจและการผ่อนคลายเพ่ือสุขภาพ  

Principle of yoga practice; yoga asana; way of yoga for holistic well-being; effects of 
yoga practice on human physiology and health; practicing of breathing and relaxation for health 

 
640-533   ปฏิบัติทักษะการพยาบาล 1 (0-3-0) 
 (Practicum in Nursing  Skills)  
 รายวิชาบังคับก่อน: 640-291  

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
ความเจ็บป่วย การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ฝีกทักษะการปฏิบัติการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้
การนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะสาขาในสถานพยาบาลที่เลือกสรร 

Practice of nursing using nursing process to clients for health promotion, illness 
prevention, caring, and rehabilitation; practicing of nursing skills based on nursing standard 
under supervision of registered nurses in a selected clinical area 
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       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร หมายถึง อาจารย์พยาบาลประจ าที่มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562)  (ภาคผนวก ซ) 

3.2.2 อาจารย์ประจ า หมายถึง อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอย่างน้อยและมีประสบการณ์การสอนการพยาบาลในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีระยะเวลา
การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 เดือนต่อปีการศึกษา คิดเป็น 1 คน ในกรณีปฏิบัติงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน 
คิดเป็น 0.5 คน (ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562)  
(ภาคผนวก ซ)  

3.2.3  การค านวณ FTEs (ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. 2562)  (ภาคผนวก ฌ)  
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ทางคลินิก    

4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ทางคลินิก   
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม  
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด และ
การดูแลมารดาและทารกหลังคลอด  

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยค านึงถึงความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ได้ 
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ครอบคลุม อย่างเป็นองค์รวม 
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ค านึงความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบันทึกทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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4.2 ช่วงเวลา  

ชั้นปี/ 
ภาคการศึกษา ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมงและเวลาเรียน 

2/2 640-291   
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

3 หน่วยกิต  135 ชั่วโมง 
วันพุธ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

2/2 640-292   
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

2 หน่วยกิต 90 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

2/2 640-293 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 

1 หน่วยกิต 45 ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

3/1 640-391  
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  1 

3 หน่วยกิต  135 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
                  เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น. 

3/2 640-392   
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

3 หน่วยกิต  135 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
                  เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น. 

3/1 และ 
3/2 

640-393   
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

4 หน่วยกิต  180 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

3/1 และ 
3/2 

640-394   
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 

4 หน่วยกิต  180 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

4/1 และ 
4/2 

640-491   
ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก  
และการผดุงครรภ์  

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
                 เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น. 

4/1 และ 
4/2 

640-492   
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการ
ดูแลรักษโรคเบื้องต้น 

5 หน่วยกิต  225 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
    (เวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชุมชน) 

4/1 และ 
4/2 

640-493 
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง 
วันอังคาร-วันศุกร์  เวลา  08.00-16.00น. 

4/2 640-494 
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 

3 หน่วยกิต  135 ชั่วโมง 
วันจันทร์-วันอาทิตย์ 

เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00น. 

      เวรดึก  เวลา 24.00-08.00น. 
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง 
จ านวนหน่วยกิต 
(จ านวนชั่วโมง) 

การจัดเวลาและตารางสอน 

640-291 
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 

3 หน่วยกิต   
(135 ชั่วโมง) 

วันพุธ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

640-292 
ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

3 หน่วยกิต   
(135 ชั่วโมง) 

วันพุธ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

640-293 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 

1 หน่วยกิต 
(45 ชั่วโมง) 

วันพุธ-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

640-391 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

3 หน่วยกิต   
(135 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์  
   เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
   เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น. 

640-392 
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

3 หน่วยกิต   
(135 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์  
   เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
   เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น. 

640-393 
ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

4 หน่วยกิต   
(180 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

640-394 
ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 

4 หน่วยกิต   
(180 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์  เวลา 08.00-16.00น. 

640-491 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก  
และการผดุงครรภ์  

6 หน่วยกิต   
(270 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์  
   เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
   เวรบ่าย เวลา 16.00 – 24.00 น. 

640-492  
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน และการดูแล
รักษาโรคเบื้องต้น  

5 หน่วยกิต   
(225 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
(เวลาขึ้นอยู่กับกิจกรรมในชุมชน) 

640-493 
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

2 หน่วยกิต   
(90 ชั่วโมง) 

วันอังคาร-วันศุกร์  เวลา  08.00-16.00น. 

640-494 
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัด 

3 หน่วยกิต  
 (135 ชั่วโมง) 

วันจันทร์-วันอาทิตย์ 
เวรเช้า เวลา 08.00-16.00น. 
เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00น. 
เวรดึก  เวลา 24.00-08.00น. 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
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หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

1. มีจิตอาสา ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชาประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่
เน้นประโยชน์ของส่วนรวม 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้น
ประโยชน์ของส่วนรวม 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/
มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมในการเรียนการสอน และ
การท ากิจกรรมของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม/กิจกรรมจิตอาสา 

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา 
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
- จ าก ผ ล ก า รป ระ เมิ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล ข อ ง
นักศึกษา 
 
 

2. มีสมรรถนะในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong learning) 

1. จัดระบบและทรัพยากรสนับสนุนนิเวศการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้ ห้องฝึก
ปฏิบัติการด้วยตนเอง เป็นต้น 
2. ก าหนดให้รายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (active learning)  
3. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการมีสมรรถนะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ จัดอบรมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการทดสอบทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
4. พัฒนาการประเมินสมรรถนะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้เรียน (Lifelong learning) 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เ พ่ื อ ก า ร เรี ย น รู้  แ ล ะ ก า ร
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 
- จากผลการประเมินสมรรถนะ
ก าร เรี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต ข อ ง
นักศึกษา 
 

3. มีสมรรถนะให้การ
พยาบาลด้วยการดูแล
อย่างต่อเนื่อง 
(Continuity of care) 
และการดูแลผู้ใช้บริการ

1. ก าหนดให้รายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประสบการณ์การให้การพยาบาลด้วยการดูแล
อย่างต่อเนื่อง (Continuity of care) และการ
ดูแลผู้ใช้บริการแบบทีมสหวิชาชีพ (Inter-
professional practice) 
3. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการมีสมรรถนะการ

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาล
ในการปฏิบัติการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ บนพ้ืนฐาน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพ โดยค านึงถึงความ
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ระดับหลักสูตร (PLOs) 

แบบทีมสหวิชาชีพ (Inter-
professional practice) 

ดูแลผู้ใช้บริการแบบทีมสหวิชาชีพ (Inter-
professional practice) ตามองค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ communication, value, 
collaboration, and teamwork 

ปลอดภัย สอดคล้องกับความ
ต้องการและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 
- จากผลการประเมินการ
ปฏิบัติการพยาบาลของ
นักศึกษา 
- จากผลการประเมินสมรรถนะ
การดูแลผู้ใช้บริการแบบทีมสห
วิชาชีพ  
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                           ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน   

   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1 อธิบายสาระส าคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐานส าหรับพยาบาล ศาสตร์
ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ประยุกตใ์ช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด และหลังคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 

 √ 
 

√ 
 

  

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ 
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ได ้
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ครอบคลุม อย่างเป็น
องค์รวม 
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสม

 √ 
 
 

√ 
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   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

เหตุผล และร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ค านึงความ
ปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบันทึกทางการ
พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 
PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัยเบื้องต้นและการพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ และสถิติในวิเคราะห์ข้อมูล  
3.2 สามารถน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและการดุงครรภ์ 
3.3 แสดงออกถึงการมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 

 √ 
 

 √ 
 

 

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จิตอาสา และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
4.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  
4.3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน 
4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม  
4.5 แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นและปัญหาทางจริยธรรม 
 

 √ 
 
 
 

√ 
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   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย จัดการข้อมูล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูล
ในการอ้างอิงเพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

√ 
 

 
 

  √ 
 

PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
6.1 สามารถจ าแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ 
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
6.3 แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค ์

√ 
 

 
 

  √ 
 

PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล 
7.1 ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7.2 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

√ 
 

 
 
 

  √ 
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   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

               

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะผู้น า การท างานเป็น
ทีม สะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
8.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และปรับตัวต่อสถานการณ์
ที่เป็นพลวัตรได้อย่างเหมาะสม 
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ (Assertiveness)  
8.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ และท างานเป็นทีม 
ได้อย่างเหมาะสม  
8.4 แสดงออกถึงการสะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Curiosity) 

√ 
 

 
 

  √ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 
1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม 
1.4 แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืนและ

ตนเอง 
1.5 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวมและสังคม 
1.6 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพและสิทธิของพยาบาล 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตทั้งด้านสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อ่ืนที่ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 
ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ 

2.3 มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ 
2.4 มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้ใน

การปฏิบัติทางการพยาบาล 
2.5 มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 
2.6 มีความรู้และความเข้าใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และสิทธิผู้ป่วย 
2.7 มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และ

ผู้รับสาร 
3.  ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วิเคราะห์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือ
พัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือหาแนวทางใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

3.3 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและการศึกษา
ปัญหาทางสุขภาพ 
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.2 สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย 
4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
4.4 แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ในการปฏิบัติงาน 
5.2 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
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5.4 สามารถสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 
6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

6.1 สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพ่ือความปลอดภัยของผู้รับบริการ 
ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6.2 สามารถใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
6.3 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วย

และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
6.4 สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง 
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                      2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชาพยาบาลศาตร์  พ.ศ. 2560 
                      

   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

 

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 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ

ให้การพยาบาลไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

                            

1.1 อธิบายสาระส าคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐานส าหรับพยาบาล ศาสตร์ทางการ

พยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

      √ √ √  √ √                 

1.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องในการให้การพยาบาล

อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย เพ่ือ

สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 

       √                 √   √ 

1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมีครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ ระยะ

คลอด และหลังคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 

       √                   √  

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ บนพ้ืนฐาน

หลักฐานเชิงประจักษ์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยค านึงถึงความปลอดภัย สอดคล้องกับ

ความต้องการและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

                            

2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ได ้                         √ √ √ √ 
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้ครอบคลุม อย่างเป็นองค์รวม                         √ √ √ √ 
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความ

เป็นปัจเจกของบุคคล ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกับ

ทีมสหวิชาชีพ เพื่อการดูแลอย่างตอ่เนื่อง 

                        √ √ √ √ 
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   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

 

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 

2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ค านึงความ

ปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   √                    √ √ √ √ √ 

2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และบันทึกทางการพยาบาลตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

                        √ √ √ √ 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรูด้้านการวิจัยเบื้องต้นและการพัฒนานวัตกรรมทางการ

พยาบาลและการผดุงครรภ ์

                            

3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ และสถิติในวิเคราะห์ข้อมูล           √           √        
3.2 สามารถน าความรู้จากการวิจยัไปใช้ในการพยาบาลและการดุงครรภ์          √                   
3.3 แสดงออกถึงการมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ ์

               √             

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา 

และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

                            

4.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มรีะเบียบวินัย  √                            
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ   √                           
4.3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี่อวิชาชีพและสถาบัน      √                       
4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม      √                        
4.5 แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นและปัญหาทางจริยธรรม 

 

  √                          
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   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

 

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 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบตัิการพยาบาลและการผดุง

ครรภ ์

                            

5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 

แปลความหมาย จัดการข้อมูล เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 

            √                

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูลในการ

อ้างอิงเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

             √         √      

PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค ์                             
6.1 สามารถจ าแนกข้อมลูและเช่ือมโยงได้อย่างเป็นระบบ               √              
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อยา่งเป็นเหตเุป็นผล                √              
6.3 แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปญัหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค ์               √              
PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและเป็นสากล                             
7.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                      √       
7.2 ปฏิสัมพันธ์อย่างสรา้งสรรค์กบัผู้ใช้บริการ ผูร้่วมงาน และผู้ที่เกีย่วข้อง                 √            
PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม สะท้อน

คิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

                            

8.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และปรับตัวตอ่สถานการณ์ที่เป็น

พลวัตรได้อย่างเหมาะสม 

   √                         

8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ (assertiveness)                    √          
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   ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 

(PLOs) 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

 

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 

8.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้น า กลา้ตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ และท างานเป็นทีม ได้อยา่ง

เหมาะสม  

                 √           

8.4 แสดงออกถึงการสะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                    √         
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรยีนรู้ (Curiosity)                    √         
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         3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
                     (แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  กลยุทธ์การสอน  และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล   โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.1 อธิบายสาระส าคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพพ้ืนฐาน
ส าหรับพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ 
และศาสตร์ที่เกีย่วข้อง 
1.2 ประยุกตใ์ช้ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสภาพผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 
1.3 ประยุกต์ใช้ความรู้การผดุงครรภ์ การพยาบาลหญิงมี
ครรภ์ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด และการ
ดูแลมารดาและทารกหลังคลอด 
 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การสอนสาธิต-สาธิตย้อนกลับ (Demonstration- 
return demonstrate) 
- การเรียนในห้องปฏิบัติการ (Laboratory study) 
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Practice in 
simulated setting) 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์ 
(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team) 
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 
- บันทึกประสบการณ์ (Experience record) 
- ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) 

- การสอบข้อเขียน (Examination) 
- การประเมินแบบฝึกหัด (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย 
(Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
- การประเมินแผนที่ความคิด (Mapping) 
- การสอบทักษะทางคลินิก (Objective 
Structured Clinical Examination: OSCE) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

- การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม 
(Technology-enhanced learning) 
- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) 
- การอภิปรายทาง LMS (Online discussion) 
- การสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ (Pre-
post test) 
- การท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง (Home exam) 
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง (Self-
nursing technique practice) 
- การท าวารสารสโมสร (Journal club) 
- การท าแผนที่ความคิด (Maind mapping) 
- การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning) 
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition presentation) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
- การใช้เกมส์ (Games) 
- การแปลบทความวิชาการ (Journal) 
- การสัมมนา (Seminar) 
- การดูงาน (Visiting) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO2 ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ บนพื้นฐานหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 
2.1 ประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว 
ชุมชน ได ้
2.2 วินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ได้
ครอบคลุม อย่างเป็นองค์รวม 
2.3 วางแผนให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความเป็นปัจเจกของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และ
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
2.4 ให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยผู้ใช้บริการเป็น
ศูนย์กลาง ค านึงความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.5 ประเมินผลการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
บันทึกทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การสอนสาธิต-สาธิตย้อนกลับ (Demonstration- 
return demonstrate) 
- การเรียนในห้องปฏิบัติการ (Laboratory study) 
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Practice in 
simulated setting) 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์ 
(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team) 
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 
- บันทึกประสบการณ์ (Experience record) 
- ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) 
- การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม 
(Technology-enhanced learning) 
- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) 

- การสอบข้อเขียน (Examination) 
- การประเมินแบบฝึกหัด (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย 
(Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
- การประเมินแผนที่ความคิด (Mapping) 
- การสอบทักษะทางคลินิก (Objective 
Structured Clinical Examination: OSCE) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

- การอภิปรายทาง LMS (Online discussion) 
- การสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติ (Pre-
post test) 
- การท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง (Home exam) 
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง (Self-
nursing technique practice) 
- การท าวารสารสโมสร (Journal club) 
- การท าแผนที่ความคิด (Maind mapping) 
- การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning) 
- การจัดนิทรรศการ (Exhibition presentation) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
- การใช้เกมส์ (Games) 
- การแปลบทความวิชาการ (Journal) 
- การสัมมนา (Seminar) 
- การดูงาน (Visiting) 

PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวิจัยเบื้องต้นและการ
พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
3.1 อธิบายความรู้ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ และสถิติใน
วิเคราะห์ข้อมูล  
3.2 สามารถน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 

- การประเมินแบบฝึกหัด (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน (Report) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

3.3 แสดงออกถึงการมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

- การสะท้อนคิด (Reflection) - การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
 

PLO4 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จิตอาสา และค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 
4.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  
4.2 แสดงออกถึงความรับผิดชอบ  
4.3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน 
4.4 แสดงออกถึงพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม  
4.5 แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นและปัญหาทาง
จริยธรรม 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การวิเคราะห์สถานการณ์/กรณีศึกษา 
(Scenario/Case analysis)  
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Practice in 
simulated setting) 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์ 
(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 

- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
 

PLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
5.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย จัดการข้อมูล 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 
- การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเสริม 
(Technology-enhanced learning) 

- การประเมินแบบฝึกหัด (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

5.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) 
- การอภิปรายทาง LMS (Online discussion) 

- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 

PLO6 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
6.1 สามารถจ าแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ 
6.2 สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
6.3 แสดงออกถึงทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Practice in 
simulated setting) 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์ 
(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team) 
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 
- การท าแผนที่ความคิด (Mind mapping) 
- การวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย (Discharge planning) 
- การสัมมนา (Seminar) 
 
 

- การสอบข้อเขียน (Examination) 
- การประเมินแบบฝึกหัด (Test) 
- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย 
(Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
- การประเมินแผนที่ความคิด (Mapping) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

PLO7 ใช้ภาษาและช่องทางในการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมและเป็นสากล 
7.1 ใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

- การบรรยายแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive 
lecture) 
- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Practice in 
simulated setting) ด้านการสื่อสารในทีมสุขภาพ 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์ 
(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ
ทีม (Practice in patient care team) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 
- ห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
- การใช้เกมส์ (Games) 

- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 
- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย 
(Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
 

PLO8 แสดงออกซึ่งการมีทักษะทางสังคมและชีวิตภาวะ
ผู้น า การท างานเป็นทีม สะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
8.1 สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และ
ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นพลวัตรได้อย่างเหมาะสม 
8.2 แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกที่ถูกกาลเทศะ 

- การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) 
- การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง (Practice in 
simulated setting) 
- การฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้การดูแลอาจารย์ 
(Practice under supervision) 
- การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยในฐานะส่วนหนึ่งของ

- การประเมินการน าเสนอ (Presentation) 
- การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
(Performance assessment) 
- การประเมินรายงานการสะท้อนคิด (Reflective 
report) 
- การประเมินโดยเพ่ือน (Peer assessment) 



65 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 
การประเมินผล 

(Assertiveness)  
8.3 แสดงออกถึงการเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ 
และท างานเป็นทีม ได้อย่างเหมาะสม  
8.4 แสดงออกถึงการสะท้อนคิดและพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 
8.5 แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ (Curiosity) 

ทีม (Practice in patient care team) 
- การเรียนแบบใช้โครงงาน (Project-based learning) 
- การเรียนแบบใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based 
learning) 
- การสะท้อนคิด (Reflection) 
- บันทึกประสบการณ์ (Experience record) 
- การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed learning) 
- การฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเอง (Self-
nursing technique practice) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 

- การประเมินรายงาน/ชิ้นงาน/กรณีศึกษา 
(Report) 
- การประเมินการสัมมนา (Seminar evaluation) 
- การประเมินการอภิปราย/การร่วมอภิปราย 
(Discussion) 
- การประเมินกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
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             4.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
                        ⚫ ความรับผิดชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

001-102 ศาสตร์
พระราชากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

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

388-100 สุขภาวะ
เพ่ือเพ่ือนมนุษย์ 

1 ((1)-0-2) ⚫           ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

640-171 ประโยชน์
เพ่ือนมนุษย์   

1 ((1)-0-2) ⚫           ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

895-001 พลเมือง
ที่ดี   

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

950-102 ชีวิตที่ดี 3 ((3)-0-6) ⚫           ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   
001-103 ไอเดียสู่
ความเป็น
ผู้ประกอบการ 

1 ((1)-0-2) ⚫            ⚫    ⚫   ⚫     ⚫ ⚫  ⚫ 

315-201 ชีวิตแห่ง
อนาคต   

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

345-104 รู้ทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2 ((2)-0-4) ⚫           ⚫     ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫   
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

895-010 การคิดกับ
พฤติกรรมพยากรณ์ 

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

322-100 ค านวณ
ศิลป์ 

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

890-002 
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

890-003 ภาษา 
อังกฤษพร้อมใช้ 

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

890-004 ภาษา 
อังกฤษยุคดิจิทัล 

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

890-005 ภาษา 
อังกฤษเชิงวิชาการ 

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

895-027 อรรถรส
ภาษาไทย 

1 ((1)-0-2) ⚫            ⚫       ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

895-039 การออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

1 ((1)-0-2) ⚫            ⚫       ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   

001-131 สุขภาวะ
กายและจิต  
  

2 ((2)-0-4) ⚫           ⚫ ⚫      ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

321-123 พ้ืนฐาน 
กายวิภาคศาสตร์  

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

328-151 ชีวเคมี
คลินิกส าหรับ
พยาบาล  

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

326-101 จุลชีว 
วิทยาและปรสิต
วิทยา 

2 ((1)-3-2) ⚫            ⚫      ⚫          

338-111 สรีรวิทยา
การแพทย์พื้นฐาน 

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

336-203 เ ภ สั ช
วิท ย าการแพ ท ย์
พ้ืนฐาน  

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

640-111 พยาธิ
สรีรวิทยาส าหรับ
พยาบาล 

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

640-112 จิตวิทยา
พัฒนาการ 
 
 

2 ((2)-0-4) ⚫ ⚫           ⚫    ⚫  ⚫   ⚫       
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

640-211 โภชนาการ
เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ 

1 ((1)-0-2) ⚫ ⚫  ⚫         ⚫    ⚫  ⚫   ⚫       

640-212 หลัก
วิทยาการระบาด 

1 ((1)-0-2) ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫   ⚫    ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       

640-221 ชุดวิชา 
พ้ืนฐานวิชาชีพการ
พยาบาล 

6 ((4)-6-8) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  

640-222 สมรรถนะ
ทางการพยาบาล
เบื้องต้น 

4 ((2)-6-4) ⚫      ⚫      ⚫    ⚫  ⚫    ⚫      

640-291 
ปฏิบัติการพยาบาล
ขั้นพ้ืนฐาน 

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

640-223 
นวัตกรรมทางการ
พยาบาล 

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

640-224 การ
พยาบาลเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์รวม 

3 ((2)-2-5) ⚫           ⚫ ⚫    ⚫   ⚫  ⚫       
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

640-292 
ปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือสร้างเสริมสุข
ภาวะองค์รวม  

2 (0-6-0)  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫    ⚫  ⚫ ⚫   ⚫      

640-225 การ
พยาบาลอายุรวัฒน์ 

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

640-293 
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 

1 (0-3-0) ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫      

640-321 การ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1  

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

640-391 ปฏิบัติการ
พยาบาลผู้ใหญ่ 1  

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

640-322 การ
พยาบาลผู้ใหญ่ 2  

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

640-392 
ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 2  
 
  

3 (0-9-0)  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫     ⚫ 
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

640-323 การ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช  

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

640-393 ปฏิบัติการ
พยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช  

4 (0-12-6)  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   ⚫      

640-324 การ
พยาบาลเด็ก   

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

640-394 ปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก   

4 (0-12-0)  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

 
⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

640-325 วิจัย
เบื้องต้นทางการ
พยาบาล 

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

640-421 การ
พยาบาลมารดา
ทารก และการผดุง
ครรภ์ 1 

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

640-422 การ
พยาบาลมารดาทารก 
และการผดุงครรภ์ 2 

3 ((3)-0-6) ⚫  ⚫          ⚫    ⚫   ⚫  ⚫       
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

640-491 
ปฏิบัติการพยาบาล
มารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์  

6 (0-18-0)   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫      

640-423 ก า ร
พยาบาลอนามั ย
ชุมชน 

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

640-424 การดูแล
รักษาโรคเบื้องต้น 

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

640-492 ปฏิบัติการ
พยาบาลอนามัย
ชุมชนและการดูแล
รักษาโรคเบื้องต้น 

5 (0-15-0)  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

640-425 การ
บริหารทางการ
พยาบาล  

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

640-493 ปฏิบัติการ
บริหารทางการ
พยาบาล 
 

2 (0-6-0)  ⚫          ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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รายวิชา 

 
จ านวน 

หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 

640-494 
ปฏิบัติการพยาบาล
ฝึกหัด 

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

640-5 3 1  ส ม า ธิ
เพ่ือพัฒนาชีวิต 

2 ((1)-2-3) ⚫            ⚫       ⚫         

640-532 โยคะเพ่ือ
สุขภาพ 

1 (0-2-1) ⚫            ⚫      ⚫          

640-53 3  ป ฏิ บั ติ
ทักษะการพยาบาล 

1 (0-3-0)    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫ ⚫      ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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5.  ความคาดหวังของผลลพัธ์การเรยีนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธก์ารเรยีนรู ้

1 - มีความรู้เนื้อหาสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
- สามารถระบุปัญหาและสาเหตุได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
- แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม 
- ใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถจัดการตนเองในด้านอารมณ์ มีวุฒิภาวะ และปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เป็นพลวัตรได้อย่าง
เหมาะสม  

2 - มีความรู้เนื้อหาสาระส าคัญของศาสตร์ทางการพยาบาล ระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลต่อระบบ
สุขภาพ กฏหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิ
ผู้ป่วย  
- สามารถจ าแนกข้อมูลและเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ 
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย จัดการข้อมูล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสถาบัน  
- ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- แสดงออกถึงความสนใจใฝ่เรียนรู้ 

3 - มีความรู้เนื้อหาสาระส าคัญของศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
ในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์  
- สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพ่ือการดูแลผู้ใช้บริการ
ทุกช่วงวัยในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีความรู้ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น และการน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์  
- มีความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
- แสดงออกถึงการตระหนักถึงประเด็นหรือปัญหาทางจริยธรรม  
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ และเลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพ่ือ
น ามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
- ปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  
- แสดงออกถึงพฤติกรรมกล้าแสดงออกท่ีถูกกาลเทศะ  

4 - มีความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปใช้ในกระบวนการพยาบาล
เพ่ือให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
- มีความสามารถในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล มีทักษะการตัดสินใจและการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  
- แสดงออกถึงความเป็นผู้น า กล้าตัดสินใจ สร้างแรงจูงใจ และท างานเป็นทีม ได้อย่างเหมาะสม  
- แสดงออกถึงการสะท้อนคิด พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
เป็ น ไปตามระ เบี ยบมหาวิท ยาลั ยส งขลานครินท ร์ ว่ าด้ วยการศึ กษ าขั้ น ป ริญ ญ าตรี   ระ เบี ยบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และคู่มือการวัดและประเมินผล 
คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีเกณฑ์ขั้นต่ าทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบและกลไกในการด าเนินการเกี่ยวกับการทวนสอบระดับรายวิชาเพ่ือยืนยันว่า

นักศึกษามผีลลัพธ์การเรียนรู้ทีห่ลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 
 2.1.1 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ดังนี้  

 - จัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3, มคอ. 4)   
 - ติดตามการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา และแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้สอน 
 - ด าเนินการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ และสรุปการให้ระดับขั้น

เสนอเพ่ือรับรองในคณะกรรมการสาขาวิชาและคณะกรรมการประจ าคณะฯ    
 - รวบรวมสรุปผลการประเมินโดยนักศึกษา สรุปผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอน เสนอที่

ประชุมสาขาวิชาและท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือให้ข้อคิดเห็น 
2.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกรายวิชาที่จะท าการทวนสอบในแต่ละภาคการศึกษา โดยมี

จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ  
2.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งรายชื่อกรรมการทวนสอบรายวิชา โดยกรรมการทวนสอบ

แต่ละรายวิชา ประกอบด้วย  
        - ประธานกรรมการทวนสอบ (1 คน) มีคุณสมบัติ คือ 1) มีประสบการณ์ท าหน้าที่เป็นกรรมการทวน

สอบรายวิชามาแลวอย่างน้อย 2 ครั้ง 2) มีประสบการณ์การเป็นผู้ประสานงานหลักรายวิชา และ 3) ไม่เป็นอาจารย์
ผู้สอนรายวิชาที่ก าลังทวนสอบ 

        - กรรมการทวนสอบ (2 คน) มีคุณสมบัติ คือ 1) มีประสบการณ์การเป็นผู้ประสานงานหลักรายวิชา 
และ 2) ไม่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่ก าลังทวนสอบ 

2.1.4 กรรมการทวนสอบแต่ละรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ภายใน 3 สัปดาห์หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา โดยมีประเด็นในการทวนสอบ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชากับแผนที่
กระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรสู่รายวิชา 2) เนื้อหาสาระและวิธีการจัดการเรียนการสอน
สามารถตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดของหัวข้อและตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 3) วิธีการและ
สัดส่วนการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา  

2.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการทวนสอบและจัดท าสรุปผลการทวนสอบเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  

2.1.6 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ส่งคณะและมหาวิทยาลัย ภายใน 45 วันภายหลังการประกาศผล
การเรียนของแต่ละภาคการศึกษา  
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2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร  
     คณะพยาบาลศาสตร์ประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ ส าเร็จ

การศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ 
     2.2.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนการ ด าเนินการ ดังนี้ 
            1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดการประเมินผลการจัดการบริหารหลักสูตรโดยนักศึกษาทุก

ชั้นปี ทุกปีการศึกษา และจัดการประเมินผลหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาสุดท้าย  
            2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ส่ง

มหาวิทยาลัย ภายใน 30 วันภายหลังการประกาศผลการเรียนของภาคฤดูร้อน ของแต่ละปีการศึกษา 
2.2.2 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านผู้เรียน ด าเนินการ ดังนี้ 
        1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษา ในภาคการศึกษา

สุดท้ายก่อนจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการสอบประมวลความรอบรู้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่ วิชาการพยาบาลมารดาและทารก วิชาการผดุงครรภ์ วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ วิชาการ
พยาบาลผู้สูงอายุ วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิชาการพยาบาล
อนามัยชุมชน และวิชากฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 

         2) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเมื่อ
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสรุปผลการประเมินการพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้
และคุณลักษณะบัณฑิตทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร  

         3) กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาวะการหางานท าและ
ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใชบัณฑิต ในทุกปีการศึกษา  

         4) คณะพยาบาลศาสตร์มีการวิจัยติดตามคุณภาพบัณฑิตตามผลลัพธ์การเรียนรู้และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ก าหนดไว้ และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร    

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร  และ

ต้องได้แต้มไม่ต่ ากว่าระดับ 2.00 ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ  และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากระบบ 4 แต้มระดับคะแนน จึงถือว่าส าเร็จการศึกษา (ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

3.2 ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญา
ตรี และระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต   

3.3 ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ และ 

3.4 ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต้องสอบผ่านประมวลความรอบรู้ ทั้ง 8 วิชาที่จัดสอบโดยคณะพยาบาลศาสตร์  

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
มีระบบรับเรื่องร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อหลักสูตร โดยก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการ

รับเรื่องร้องเรียนไว้ชัดเจนในมคอ.3 และมคอ.4 นักศึกษาสามารถยื่นข้อร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ ได้โดยตรงที่
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการศึกษาปริญญาตรี 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
คณะพยาบาลศาสตร์ มีระบบการด าเนินการเตรียมอาจารย์ใหม่ ดังนี้  
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสู่บทบาทการเป็นอาจารย์และการท าหน้าที่ของอาจารย์ใน

สถาบันการศึกษา ดังนี้  
1. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะ

ได้รับการปฐมนิเทศ ซึ่งมีประเด็นหลักเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของอาจารย์ และ
จรรยาบรรณอาจารย ์

2. อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะด้านการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัย 

การเตรียมการในระดับคณะ  
1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ

อาจารย์ใหม่ ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ 
1.2 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในทุกพันธกิจ 
1.3 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของอาจารย์ และกฎระเบียบต่าง ๆ 
1.4 การบริหารงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
1.5 การจัดการศึกษา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์  
1.6 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
1.7 บทบาทความเป็นครู และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดให้อาจารย์ใหม่ของกลุ่มวิชาได้ศึกษาระบบการบริการการพยาบาล
ของหอผู้ป่วยหรือหน่วยบริการสุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดให้ปฏิบัติการพยาบาล (Faculty 
practice) อย่างน้อย 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใหม่ได้พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทักษะการ
ปฏิบัติการพยาบาล  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายอาจารย์อาวุโสในกลุ่มวิชาเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงอาจารย์ใหม่ 
โดยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ดังนี้ 

1.1 การเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ 
1.2 การสอนบนคลินิก ได้แก่ การใช้กระบวนการพยาบาลตามแบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ 

รูปแบบการสอนบนคลินิก เช่น การประชุมปรึกษา การตรวจเยี่ยม การสอนข้างเตียง การสะท้อน
คิด และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติ 

1.3 บทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน/ผู้ช่วยผู้ประสานงาน/ผู้ประสานงานหลัก/ผู้ประสานงานร่วมของ
รายวิชา ในการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3 มคอ.4) การด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล การติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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1.4 การเตรียมการสอนภาคทฤษฎี การสอนในห้องปฏิบัติการ และการสอนภาคปฏิบัติ ได้แก่ การ
เตรียมเนื้อหา การเขยีนแผนการสอน การก าหนดวิธีการสอน การใช้สื่อการสอน การวัด
ประเมินผล เป็นต้น โดยใช้วิธีการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) 

1.5 การวัดประเมินผล ได้แก่ การสอบด้วยข้อสอบปรนัย/ข้อสอบอัตนัย การสอบ OSCE การประเมิน
กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ  และแนวทางการพิจารณาให้ระดับขั้นคะแนน 

1.6 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.7 ให้ค าแนะน าและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ในทุกพันธกิจ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะด้านการเรียนการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) ทั้ง
การพัฒนาหลักสูตร การเขียนแผนการสอน วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย การพัฒนาและใช้สื่อการสอน
ออนไลน์ การวัดและประเมินผล เป็นต้น 

การพัฒนาระดับคณะ 
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เป็นรายบุคคล และจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ดังนี้ 
1. สนับสนุนการเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ ในด้านการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยเน้นการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active learning) และจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และก าหนดให้อาจารย์เข้าร่วมอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

2. ก าหนดนโยบายให้อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาตนเองด้านการพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ โดยการฝึก
ประสบการณ์การพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือหน่วยบริการสุขภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติที่สาขาวิชารับผิดชอบ (Faculty 
practice) อย่างน้อย 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา  

3. สนับสนุนการจัดสื่อการสอนออนไลน์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
4. สนับสนุนการท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
5. จัดระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา (ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย) การ

ประเมินโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการสอน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาอาจารย์
ด้านการวิจัยและวิชาชีพ ดังนี้ 

1) สนับสนุนทุนในการท าวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 
2) สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research unit) สถานวิจัย (Research center)   
3) สนับสนุนหรือจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย 
4) สนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันในต่างประเทศเพ่ือการท าวิจัย หรือการท าวิจัยในต่างประเทศ 
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2.2.2 ด้านบริการวิชาการ  
1) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

เฉพาะสาขาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในงานวิชาการ เช่น บรรณาธิการวารสาร ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ตรวจเครื่องมือวิจัย ประเมินผลงานวิชาการ วิทยากร เป็นต้น 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรตามความเชี่ยวชาญ โดยการจัดโครงการ
บริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น 

2.2.3 ด้านการผลิตผลงานทางวิชาการและการพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น  
1) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการผลิตต ารา หนังสือ โดยสนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรให้ลา

เพ่ิมพูนความรู้ (sabbatical leave)  
2) คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ผลงานในวารสาร

ทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ โดยคณะฯ จัดท าวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ (Academic writing, Publication writing) เชิญอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น   

3) คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์สอบรับใบวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงจากสภาการพยาบาล 
และพัฒนาบทบาทการพยาบาลขั้นสูงแก่อาจารย์พยาบาล 

3. การพัฒนาเชิงวิชาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ มีกลุ่มงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนานักศึกษา ซึ่งท าหน้าที่เกี่ยวกับ

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้แก่ การจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องอ่านหนังสือ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และการประสานงาน
กับแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา เป็นต้น 

2. บุคลากรกลุ่มงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ( job 
description) ที่ชัดเจนและได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี เช่น งานหลักสูตร
ได้รับการพัฒนาการจัดท าหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์ งานรับนักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการรับนักศึกษาด้วยระบบ 
TCAS งานพัฒนานักศึกษาได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

3. บุคลากรกลุ่มงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนาการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปี และเข้าร่วมโครงการพัฒนางาน โครงการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการ ทั้งของคณะ
พยาบาลศาสตร์และของมหาวิทยาลัย  

4. คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าผลงานเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและ
เป็นผลงานในการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น  

5. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์และมีระบบการให้ข้อมูล

ย้อนกลับ เพ่ือให้ผู้รับการประเมินได้น าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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หมวดที่ 7   การประกันคณุภาพหลักสูตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ 
1. การก ากับมาตรฐาน   

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีระบบกลไกการก ากับมาตรฐาน ตามเกณฑ์ของส านักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 ข้อ ดังนี้ 

1.1  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน จาก 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการ
พยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และ
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องอยู่ประจ าหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

1.3  จัดการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด คือ ทุก 5 ปี  
1.4  ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ

สอดคล้องกับ มคอ.1 ทุกประเด็นเป็นอย่างน้อย 
3) มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ให้แล้วเสร็จทุกรายวิชาก่อนเปิดท าการสอน

ทุกภาคการศึกษา 
4) มีการด าเนินการทวนสอบรายวิชา ภายใน 3 สัปดาห์หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
5) มีการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้สมบูรณ์ทุก

รายวิชา 
6) มีการจัดท า มคอ.7 ภายในก าหนดเวลา 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

2. บัณฑิต  
คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
2.1 การสอบผ่านความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ภายใน 1 ปี หลัง

ส าเร็จการศึกษา  
2.2 การได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
2.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะและสมรรถนะเชิงวิชาชีพของบัณฑิต 
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3. นักศึกษา   
การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการรับนักศึกษา การส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการ ดังนี้  
3.1 การรับนักศึกษา 

          3.1.1 การรับนักศึกษา 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบการก าหนด

คุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับของสภาการพยาบาล ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตร โดย
กระบวนการรับนักศึกษาด าเนินการโดยระบบรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และโครงการพิเศษของคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

2) คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งจะมีการประชุมทบทวนแนวทางการ
สัมภาษณ์และเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนการสัมภาษณ์ทุกรอบ  

3) ผลการคัดเลือกนักศึกษาจะประกาศโดยมหาวิทยาลัย  
4) ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรับนักศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ ให้รับทราบจ านวนและคุณสมบัติของนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาใหม่ในปีต่อไป 

 3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
1) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดท าคู่มือนักศึกษา และเผยแพร่ไว้ทาง website คณะพยาบาลศาสตร์  
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย  

(1) การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
(2) หลักสูตรและแผนการศึกษา 
(3) การเรียนการสอนแบบ active learning ในมหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ 
(4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(5) การปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
(6) สวัสดิการและทุนการศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

1) คณะกรรมการประจ าคณะ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นปี ชั้นปีละ 2 คน (อาจารย์ประจ าชั้นปีด้าน
วิชาการ และอาจารย์ประจ าชั้นปีด้านพัฒนานักศึกษา)  

2) คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คนต่อนักศึกษา 8 – 10 คน ท าหน้าที่
ติดตามดูแลการเรียนของนักศึกษา ให้ค าแนะน าและดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนและการพัฒนานักศึกษา 

3) คณะกรรมการประจ าคณะแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ประกอบด้วยการดูแล 6 
กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต (2) กลุ่มท่ีมีปัญหาสุขภาพร่างกาย (3) กลุ่มท่ีมีปัญหาครอบครัว (4) 
กลุ่มท่ีได้รับการลงโทษทางวินัย (5) กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ และ (6) กลุ่มที่มีปัญหาการเรียน/เรียนอ่อน 

4) คณบดี ทีมบริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พบนักศึกษาทุกชั้นปีทุกภาคการศึกษา 
เพ่ือให้ข้อมูลการด าเนินงานของคณะและรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา   
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3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพ่ือส่ งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เช่น หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูล สื่อ Simulation online หุ่น Simulation และชุดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ฝึก
ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาล 

2) จัดห้องฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลให้พร้อมใช้และสามารถเข้าฝึกได้ตามต้องการ โดยจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลส าหรับการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติในเวลาราชการ 1 แห่ง และจัดห้องฝึก
ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลที่หอพักนักศึกษาและเปิดนอกเวลาราชการ 2 ห้อง (ส าหรับนักศึกษาหญิง 1 ห้อง และ
นักศึกษาชาย 1 ห้อง) 

3) ก าหนดให้รายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 / มคอ.4 
4) ก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมของ

นักศึกษา/ชมรม/สโมสรนักศึกษา 
5) ก าหนดให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม Tell Me More และจัดสอบให้ทุก

ชั้นปีปีละ 3 ครั้ง 
6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
7) ยกย่องชื่นชมนักศึกษาเรียนดี/มีคุณธรรม/จิตอาสา โดยให้รางวัลในวันไหว้ครูและวันสถาปนาคณะ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 เจ้าหน้าที่หลักสูตร ติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา การส าเร็จการศึกษา ให้แก่

ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการ ทุกภาคการศึกษา 
3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตร ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษาและ

หลังส าเร็จการศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี

การน าข้อร้องเรียนมาประชุมเพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

4. อาจารย์    
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
คณะฯ มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลั งอาจารย์ ให้ เป็น ไปตามเกณฑ์ การรับรอง

สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562 และด าเนินการรับอาจารย์ใหม่ทดแทนอาจารย์
เกษียณ ลาออก หรือ โอนย้าย โดยเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี และมีคุณสมบัติการเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันการศึกษาพยาบาล ตาม
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการ
คัดเลือกต้องได้ในแต่ละวิธีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

4.1.2 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       คณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อคณะกรรมการวิชาการ

ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล 
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4.1.3 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
คณะฯ มีระบบการจัดอัตราก าลัง การจัดสรรภาระงาน การธ ารงรักษาไว้ การติดตามความเสี่ยง

ต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์ที่คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่
เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพ่ือใช้วางแผนในด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี 
และก าหนดจ านวนอาจารย์ที่ลาเพิ่มพูนความรู้ 

4.1.4 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
1) คณะก าหนดให้อาจารย์ทุกคนวางแผน ด าเนินการ และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

เชิงวิชาชีพของตนเอง (Faculty practice) จ านวน 80 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาล  
2) คณะก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การท าต าแหน่ง

ทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการลาเพ่ิมพูนความรู้ จากนั้นคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเสนอชื่ออาจารย์ที่ศึกษาดูงาน/ลาเพ่ิมพูนความรู้ไปยังคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรโควต้า
ในแต่ละปี  

3) คณะกรรมการประจ าคณะฯ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุม
วิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  

4) คณะกรรมการประจ าคณะฯ จัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการวิชาการ จัดโครงการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง  

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
4.2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทีท่ี่มีต าแหน่งทางวิชาการ ให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  
4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ ให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

4.3.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร สรุปและจัดท ารายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และรายงานให้แก่
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน     

4.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตร มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

            คณะพยาบาลศาสตร์ จัดให้มีระบบกลไกหรือแนวทางอธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน เพ่ือ
ควบคุมก ากับให้การจัดท ารายวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การบริหารจัดการรายวิชาที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ ดังนี้ 
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ออกแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินรายวิชา ผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการศึกษา ผลการประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ผล
การประเมินจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) คณะกรรมการประจ าคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
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3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ทบทวน มคอ. 2 โครงสร้างรายวิชา และแผนที่กระจายผลการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข  

4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดโครงการพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต เพ่ือรวบรวมความต้องการ จากทุกภาคส่วน 

5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล 

6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้
บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรฯ ที่ปรับปรุง  

7) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์  
8) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ  
9) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์พิจารณา

ให้ความเห็นชอบ 
10) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ แนะน าต่อ

คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
11) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย สภาการ

พยาบาล ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริง และ
ได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ดังนี้ 

5.2.1 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย หรือ

ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์  
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  
5.2.2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 – มคอ. 4 

1) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.3 – มคอ. 6 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3 – มคอ. 6 จากนั้น
น าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง  

3) ผู้ประสานงานรายวิชาส่ง มคอ. 3 และ/หรือ มคอ. 4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และส่ง มคอ. 5 
และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้นของ
การเรียน 
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5.2.3 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
1) ผู้ประสานงานรายวิชา วางแผนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่

ละหัวข้อ การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของแต่ละรายวิชา และให้แนว

ทางการปรับปรุงพัฒนาในระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  
5.2.4 การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จัดตารางหมุนเวียนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา 
เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชา 
ประชุมร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัติฯ เพ่ือประสานงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 

3) ผู้ประสานงานรายวิชา วางแผนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละแหล่งฝึกปฏิบัติฯ การเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของแต่ละรายวิชา และให้แนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาในระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

5.2.5 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
  คณะพยาบาลศาสตร์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการ ได้แก่ 
การจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์เป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการใน
การดูแลผู้สูงอายุที่มารับบริการรวมทั้งการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการส่งเสริมภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ การจัดการเรียน
การสอนที่ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการในการดูแลเด็กที่มีรับบริการและการวิจัย
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นต้น 
      5.3 การประเมินผู้เรียน 

คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร โดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ดังนี้ 

1) การสอบ ได้แก่ การสอบก่อนเรียน การท าแบบฝึดหัดระหว่างเรียน การสอบหลังเรียน การสอบรวบ
ยอดกลางภาคและปลายภาค 

2) การประเมินจากผลงานหรือชิ้นงาน ได้แก่ รายงาน แผนที่ความคิด การศึกษาผู้ป่วยรายกรณี โครงงาน 
การจัดนิทรรศการ การสัมมนา การอภิปราย การน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียน หรือทางออนไลน์ 

2) การประเมินผลการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม ได้แก่ กระบวนการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการ
ท างานกลุ่ม (ประเมินโดยตนเอง โดยเพื่อน และโดยอาจารย์) การสะท้อนคิดการเรียนรู้ 

3) การประเมินผลการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การสาธิตย้อนกลับ การสอบปฏิบัติการใน
สถานการณ์จ าลอง  การสอบทักษะทางคลินิก (Objective Structure Clinical Examination)  

4) การประเมินผลการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริง โดยประเมินครอบคลุมการใช้
กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ใช้บริการรายบุคคลและรายกลุ่ม 
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5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)/SAR/AUN-QA เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1) หนังสือ/ต ารา จ านวนหนังสือ/วารสารในหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องอ่านหนังสือ 

หนังสือ/ต ารา/วารสาร ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ 
หนังสือภาษาไทย 21,814 เล่ม 13,807 เล่ม 
หนังสือภาษาอังกฤษ 34,455 เล่ม 3,072 เล่ม 
วารสารภาษาไทย 402 ชื่อเรื่อง 30 ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ 1,088 ชื่อเรื่อง 11 ชื่อเรื่อง 

2) สื่อการเรียนรู้ 
(1) ฐานข้อมูล E-journal, E-thesis และ E-databased ได้แก่ CINAHL, Proquest Nursing and 

Allied Health, PubMed, Science direct, OVID เป็นตน้ 
(2) การใช้ระบบ learning management system (LMS) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
           1) มีคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ท าหน้าที่วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน 
           2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล 
           3) คณะกรรมการประจ าคณะ จัดสรรงบประมาณ 
           4) คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
            1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
            2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษา
ละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(2) *มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
สอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ 

√ √ √ √ √ 

(3) *มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 /มคอ.4) ที่แล้วเสร็จ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดท าการสอนทุกภาคการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(4) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) *จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในอาเซียน 
(AUN-QA)  ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และ
มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.0  

√ √ √ √ √ 

(6) *มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) *มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ด าเนินงานที่รายงาน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา 

- √ √ √ √ 

(8) *อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติครบตาม
ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 

√ √ √ √ √ 

(9) *อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
ค าแนะน าหรือการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(10) *อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้าน 
       วิชาการ การจัดการเรียนการสอนและวิชาชีพทุกปี  
       จ านวน 15 – 20  ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(11) *บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา 
        ตรงตามงานที่รับผิดชอบทุกคนในแต่ละปี 

√ √ √ √ √ 

(12) *ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรือบัณฑิต 
        ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51   
        จากคะแนนเต็ม 5.0  
 

- - - √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(13) *ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
        เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - √ 

(14) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียน 
      การสอนแบบเชิงรุก (active learning) ทีพั่ฒนาทักษะ 
      การเรียนรู้ตลอดชีวิต เฉลี่ยมากกว่าระดับ 3.51 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

√ √ √ √ √ 

(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน 
       การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฉลี่ย 
       มากกว่าระดับ 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5.0 
 
 

√ √ √ √ √ 

(16) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/ 
       จิตอาสา/เพื่อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์/เพ่ือประโยชน์ 
       ส่วนรวม ร้อยละ 100 

√ √ √ √ √ 

(17) จ านวนรายวิชาที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม 
       รอ้ยละ 25 ของรายวิชากลุ่มวิชาชีพ 

- √ √ √ √ 

หมายเหตุ 1. *ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 13 เป็นตัวบ่งชี้เพ่ือประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 

2. ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพื่อ
ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–
5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
เกณฑ์การประเมิน 

1. ผ่านในระดับดีมาก หมายถึง   ตัวบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน ทั้ง 17 ข้อ 
2. ผ่านในระดับดี  หมายถึง   ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และข้อ 1-17 ผ่านไม่น้อย 

   กว่าร้อยละ 80  (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี) 
3. ผ่านในระดับพอใช้ หมายถึง   ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และข้อ 1-17 ผ่านไม่น้อย 

   กว่าร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี) 
4. ไม่ผ่าน  หมายถึง    ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านไม่ครบทุกข้อ และข้อ 1-17 ผ่านน้อยกว่า 

   ร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี) 
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หมวดที่ 8   การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ระดับรายวิชา ด าเนินการโดยผู้ประสานงานรายวิชา 
    - ก าหนดให้นักศึกษาสะท้อนคิดการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 
    - ก าหนดให้นักศึกษาประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 
    - ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 
    - จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินรายวิชาและประสิทธิภาพการสอน 
    - จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ. 5 / มคอ.6) น าเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
2) ระดับหลักสูตร 
    - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา  
    - ผู้ประสานงานรายวิชา สง่เอกสารให้คณะกรรมการทวนสอบ เพื่อให้คณะกรรมการทวนสอบ

ประเมินผลการด าเนินงานของรายวิชา และสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา น าเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ก าหนดให้มีการด าเนินการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ทุกภาคการศึกษา

โดยใช้เกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย 
1) นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทางออนไลน์ 
2) อาจารย์ผู้ร่วมสอนและหัวหน้าสาขาวิชาประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยใช้

แบบประเมิน ทุกปีการศึกษา 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สรุปผลการประเมินของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินโดยนักศึกษาและบัณฑิต 

1) หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละปีการศึกษา นักศึกษาทุกชั้นปีประเมินหลักสูตรและการด าเนินการ
จัดการหลักสูตร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทุกปีการศึกษา 

2) จัดโครงการประเมินผลหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาให้
ข้อมูลภาพรวมตลอดหลักสูตร น ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว
อย่างน้อย 1 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม ทุกปีการศึกษา 

2.2 การประเมินโดยแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ   
1) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดโครงการสัมมนาระหว่างคณะพยาบาล

ศาสตร์และแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและเป็นผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร ทุกปีการศึกษา 

2) เมื่อครบรอบปีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดโครงการรับฟัง
เสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ได้แก่ 
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นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า พยาบาลผู้ร่วมงานกับบัณฑิต นายจ้าง ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ เป็นต้น โดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม น าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท าสรุปผลความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจากภายนอก 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN-QA) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา และน าผลการประเมินจาก
คณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยม มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในอาเซียน (AUN-QA) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา น าเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
และวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

4.3 คณะฯ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาการประเมินผลและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
 


