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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Nursing Science Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     : 1100 

 ภาษาไทย        : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

 ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Nursing Science Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)    : พย.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    : Bachelor of Nursing Science 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     : B.N.S. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวน 142 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  ปริญญาตรีวชิาชีพ 
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5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยและนิสติต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่ม ี

 5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560   

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่1/2559 วันที ่12 ตุลาคม 2559 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559   

  6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 117(1/2560) วันที่ 18 มกราคม 2560 

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560   

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2560   

  6.6 สภาการพยาบาล เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 

    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2562  

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 8.2 ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพและการผดุงครรภ ์ที่ไม่ขัดตอ่พระราชบัญญัติวชิาชีพ 

 8.3 ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ และสถานศกึษา 

 8.4 นักวิจัยทางดา้นสุขภาพ  



3 

 

9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางชณิตา ประดิษฐ์สถาพร 

 

31021001xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

2554 

2540 

2534 

2 นางสาวบุษยารัตน ์ศิลปวทิยาทร 

                      

35603003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2551 

2546 

3 นางสาวพัชรินทร์  ไชยบาล 

 

35607000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2548 

4 นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ 

 

3640600xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

2546 

2537 

5 นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย 

 

35012003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชยีงใหม่ 

2554 

2548 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

         10.2 ฝกึปฏิบัติวิชาการพยาบาลในสถานที่จริง ได้แก่ 

    10.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    10.2.2 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและ/หรอืสถานบริการอื่น ๆ ในชุมชน 

    10.2.3 โรงพยาบาลชุมชน 

    10.2.4 โรงพยาบาลทั่วไป  

    10.2.5 โรงพยาบาลศูนย์   

    10.2.6 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย       

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทย

ประสบสภาวะแวดล้อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน 

และภายนอกประเทศ เช่น การเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ า

ทางสังคม และความสามารถในการแข่งขัน  

จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand 4.0 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยน

ด้านเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

และเปลี่ยนจากการใช้แรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับงานและความสามารถในการเรียนรู้งาน 

  11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุ ส่งผลต่อปัญหาด้านประชากร

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ ประชากรวัยเด็ก

ของไทย มีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มพีัฒนาการไม่สมวัย อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลง จาก 6.3 คน 

ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่า ในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 

1.3 คน การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุตอนกลาง และตอนปลาย มีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการแพทย์

เพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับ

การบริหารจัดการระบบสุขภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ 
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ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ

อภบิาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่าย ที่มกีารใชท้รัพยากรร่วมกัน  

 การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งในด้านศูนย์กลาง

บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) การให้

ความส าคัญกับมิติสุขภาพ ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย

ของทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี่อสุขภาพของประชาชน  

จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 

และประชาคมอาเซียน รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 จากผู้ใช้บัณฑิต ส่งผลต่อสมรรถนะของบัณฑิตตามความคาดหวังของสังคม อาทิ ทักษะ

ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทักษะด้านภาวะผู้น า 

การท างานเป็นทีม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     การพัฒนาหลักสูตร จะมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือ

บุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน ในการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค ในบริบทของสังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบสุขภาพชุมชน การท างานเชิงรุก การดูแลแบบองค์รวมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน การปรับ

กลยุทธ์การสอน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ให้สอดรับกับสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

     จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้องมีการบูรณาการพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 

ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์

ของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้ง ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถ ตามความต้องการของสังคม 

มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม มีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มีภาวะผู้น า 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

          001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร ์ 

  341334  เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

                  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 363218 

 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

 

 3(2-3-6) 
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 361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

 367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

3(2-3-6) 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 

 366213 พยาธิวิทยา 

Pathology 

3(2-3-6) 

                 13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศลิปศาสตร์ 

 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

  English for Specific Purpose   

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่ม ี

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น    

301201 วัฒนธรรมกับสุขภาพ  

Culture and Health 

3(3-0-6) 

301202 จติวิทยาการให้ค าปรึกษา  

Counseling Psychology 

3(3-0-6) 

301203 ดนตรีบ าบัด  

Music Therapy  

3(3-0-6) 

301204 นวัตกรรมสุขภาพ  

Healthy Innovation  

3(3-0-6) 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และ

ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี/ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ท า

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียน
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การสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชา

ศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) แตง่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การวางแผน 

การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นไป

ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารรายวิชา การวางแผน  

การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรายวิชา ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของรายวิชา 

3) แต่งตั้งผู้สอนประจ ารายวิชา เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมนิผล ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

การพยาบาลเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน และหญิงตั้งครรภ์ 

ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วย อย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม และคงไว้

ซึ่งสุขภาวะ โดยมีองค์ประกอบทางการพยาบาล ดังนี้ ผู้ใช้บริการ คือ บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

มีศักยภาพในตนเอง สามารถปรับตัวตามพัฒนาการ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มผีลต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูใ้ช้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

มีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละวัฒนธรรม สุขภาพ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากความสมดุลของ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และการพยาบาล เป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคล

ทุกช่วงวัย และหญิงตั้งครรภ์ ทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บป่วยอย่างเป็นองค์รวม ร่วมกับการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้ดา้นศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล และการใช้ผลการวิจัยและ/หรือหลักฐานเชงิประจักษ์ 

การจัดการศึกษาทางการพยาบาล เชื่อว่า คนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มี

ความเจริญทางปัญญา การจัดการเรียนการสอนจึงมุ ่งเน้นการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัย และหญิงตั้งครรภ์ 

ด้วยความเอื้ออาทร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 ความส าคัญ 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีส่วนส าคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ในการดูแลบุคคล

ทุกช่วงวัย และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อสนองตอบนโยบายของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

ร่วมกับการยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเชิงรุก เพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงอายุ ดังนั้น 

การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ในศาสตร์

ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 

ครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ ทุกภาวะสุขภาพ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

อย่างมีส่วนร่วม โดยการเสริมสร้างพลัง เพื่อให้ผู้ใช้บริการที่มีภาวะเจ็บป่วย ครอบครัว และชุมชน

ให้สามารถดูแลตนเอง และพึ่งพาระหว่างกัน มีจิตสาธารณะ เป็นผู้น าด้านสุขภาพ มีจิตบริการ

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และร่วมสรา้งเสริมสุขภาพชุมชน 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิต  

            1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
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 1.3.2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล 

และสถานการณอ์ื่นได้อย่างเหมาะสม 

 1.3.3 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่ผูใ้ช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัว หญิงตัง้ครรภ์ 

ชุมชน ทุกภาวะสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยความเอื้ออาทร ภายใต้กฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3.4 สามารถร่วมท าวิจัยและเลือกใช้ผลงานวิจัยและ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการ

แก้ปัญหาทางการพยาบาลได้ 

 1.3.5 แสดงถึงการมีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และจติสาธารณะ 

 1.3.6 แสดงถึงการมีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม และร่วมสรา้งเสริมสุขภาพชุมชน 

 1.3.7 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

 1.3.8 แสดงออกถึงการมีจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

ด าเนนิการแล้วเสร็จใน 5 ปี  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. การพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะ

การใชภ้าษาอังกฤษ 

ก าหนดให้มีจ านวนหนว่ยกิตใน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจาก

เดิม 9 หนว่ยกิต เป็น 12 หน่วยกิต 

ร้อยละของบัณฑติมคีะแนน

ผา่นเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย   

2.พัฒนาการจัดการเรยีนการ

สอนให้เป็น Active learning 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรยีนการสอนแบบ Active 

learning 

2. สง่เสริมการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการจัด 

การเรียนการสอน 

1. ผลการประเมินประสิทธิผล

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active learning 

2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

ต่อสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ   

3. การบริการด้วยหัวใจความ

เป็นมนุษย์ 

เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรยีนการสอนให้มกีาร

บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บัณฑิตต่อการให้บริการ

ด้านการพยาบาลของบัณฑิต  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศกึษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที ่2 และช้ันปีที่ 3 ภาคการศกึษาละ   

8 สัปดาห์ 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

- 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม–ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม–พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน–สิงหาคม   

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                1. ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ

ประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5. คุณสมบัติทั่วไป 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

6. คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 

   1) ส าเร็จการศกึษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 

   2) น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 40 กิโลกรัมและสว่นสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร 
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   3) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรอืมีความผิดปกติที่

เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 7. การคัดเลือกผู้เข้าศกึษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 พืน้ฐานทางด้านกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา 

2.3.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดทบทวนรายวิชาวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐาน ก่อนเปิดภาคการศกึษา ในช้ันปีที่ 1 

2.4.2 จัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างตอ่เนื่องทุกปีการศึกษา  

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแตล่ะปีการศกึษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชัน้ปีท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชัน้ปีท่ี 2  120 120 120 120 

ชัน้ปีท่ี 3   120 120 120 

ชัน้ปีท่ี 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา - - - 120 120 

หมายเหตุ: - จ านวนรับ 120 คน/ปีการศกึษา (รวมโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัด

การศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) 

- กรณีไม่มีโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศกึษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

แผนการรับนิสิต ยังคงจ านวน 120 คน/ปีการศกึษา 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดรายจ่าย 2560 2561 2562 2563 2564 

1.เงนิเดอืน    3,405,520       4,373,721          5,110,192  5,324,707   5,548,447  

1.1 พนักงานสายวิชาการ    1,690,400  2,610,840   3,298,662  3,463,595       3,636,775  

 1.2 ผู้มีความรู้ความสามารถ      1,359,900     1,389,900    1,419,900     1,449,900  1,479,900  

1.3 พนักงานสายสนับสนนุ       355,220    372,981     391,630        411,212     431,772  

2.งบประมาณจากมหาวิทยาลัย  2,694,000  5,894,000    5,894,000  5,894,000      5,894,000  

2.1 หมวดสาธารณูปโภค      144,000       144,000         144,000    144,000      144,000  

2.2 หมวดค่าตอบแทนใชส้อย และวัสดุ           

      2.2.1 ด้านการเรียนการสอน 1,600,000       1,600,000     1,600,000     1,600,000      1,600,000  

      2.2.2 ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  

      2.2.3 ด้านวิจัย* 410,000      410,000       410,000      410,000     410,000  

      2.2.4 ด้านบริการวชิาการ*     380,000    380,000      380,000      380,000         380,000  

3. งบลงทุน  -    3,200,000   3,200,000  3,200,000     3,200,000  

3.1 หมวดครุภัณฑ ์  -    3,200,000     3,200,000   3,200,000       3,200,000  

4.เงนิอุดหนนุโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 16,237,200 16,394,800 17,094,800 18,094,800 19,022,800 

 4.1 ค่าใช้จา่ยในการผลิตพยาบาลเพิ่ม      
      4.1.1 ด้านการเรียนการสอน 3,471,200 3,471,200 3,471,200 3,471,200 3,471,200 

      4.1.2 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

      4.1.3 ด้านวิจัย 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

      4.1.4 ด้านบริการวชิาการ 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

4.2  หมวดครุภัณฑ ์ 1,114,400 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

4.3  ค่าจา้งอาจารย์ 356,400 356,400 356,400 356,400 356,400 

 4.4  ทุนพัฒนาอาจารย์      
        ปรญิญาเอกในประเทศ 1,500,000 1,500,000 900,000 600,000 300,000 

        ปรญิญาเอกต่างประเทศ 1,300,000 1,300,000 2,600,000 3,900,000 5,200,000 

        ปรญิญาเอกร่วมผลิต 

กับต่างประเทศ - 72,000 72,000 72,000 - 

4.5 ค่าใช้จา่ยพัฒนาประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอน เช่น ประชุม สัมมนา 

และการอบรมเฉพาะทางการพยาบาล 

เป็นต้น 

1,046,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000 1,046,000 

4.6 ค่าใช้จา่ยด าเนินงานในส่วนการบริหาร 

ของมหาวิทยาลัย เช่นค่าตอบแทนคณะวิชาที่

ร่วมสอนนอกหมวดวชิาชีพ 

6,639,200 6,639,200 6,639,200 6,639,200 6,639,200 

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปีของนิสิต (สงูสุด) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

    รวมรายจ่าย 22,336,720 29,862,521 31,298,992 32,513,507 33,665,247 

หมายเหต ุ:  *งบประมาณในการด าเนินการไดรั้บจากมหาวทิยาลัยและแห่งทุนภายนอก 
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2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 142 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2558 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 30 

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคบั - 30 

1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก - - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกวา่ 72 หน่วยกติ 106 

2.1 วิชาทางทฤษฎ ี ไม่น้อยกวา่ 24 หน่วยกติ 70 

2.2 วิชาปฏิบตัิการ ไม่น้อยกวา่ 36 หน่วยกติ 36 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติ 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไมน่้อยกวา่ ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 142 
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จ านวน 30 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบงัคับ    จ านวน 30 หน่วยกิต 

001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา     3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                         จ านวน 106 หน่วยกิต 

วิชาทางทฤษฎี           จ านวน 70 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purpose  

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 3(2-3-6) 

 Microbiology and Parasitology 
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363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

366213 พยาธิวิทยา 3(2-3-6) 

 Pathology  

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

2(2-0-4) 

301113 การสรา้งเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 

Health Promotion  

301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery    

301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1    2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301161 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช  1 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 4(2-6-7) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(2-0-4) 

 Nursing for Adults   

301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4) 

 Nursing for Adults   

301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 3(2-2-5) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6) 

 Community Health Nursing   

301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults  
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301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 

 Nursing for Older Adults  

301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301362 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 2 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(3-0-6) 

 Community Health Nursing   

301375 การรักษาโรคเบือ้งตน้  2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  

301381 กฎหมายและจริยศาสตรส์ าหรับวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  

301382 การวิจัยเบือ้งตน้ทางการพยาบาล 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Nursing  

301383 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 Nursing Administration  

301484 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar  

 วิชาปฏิบัติการ  จ านวน 36 หน่วยกิต 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 2(0-6-3) 

 Practicum in Fundamental Nursing   

301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2(0-6-3) 

 Practicum in Health promotion for Children  

and Adolescents 

 

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพผูใ้หญ่ 

และผู้สูงอายุ 

2(0-6-3) 

 Practicum in Health promotion for Adults  

and Older Adults 

 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    
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301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    

301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์ 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 2(0-6-3) 

 Practicum in Psychiatric Nursing  

301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Community Health Nursing   

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing   

301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Older Adult Nursing  

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

4(0-12-6) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 4(0-12-6) 

 Practicum in Community Health Nursing   

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น 2(0-6-3) 

 Practicum in Primary Medical Care  

301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

 Practicum in Nursing Administration  

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-6-3) 

 Professional Nursing Practice  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี        จ านวน 6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้น รายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

Basic Anatomy  

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

Basic Physiology  

301113 การสรา้งเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 

Health Promotion  

รวม  17  หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

Explorative English  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

Arts of Living  

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  3(2-3-6) 

Basic Biochemistry  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

Basic Biochemistry  

366213 

 

พยาธิวิทยา 3(2-3-6) 

Pathology  

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 

Basic Concepts and Principles in Nursing   

2(2-0-4) 

 รวม  17  หน่วยกิต  

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

301161 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช  1 2(2-0-4) 

Mental Health and Psychiatric Nursing   

301151 

 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1    2(2-0-4) 

Nursing for Pediatric    

301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 2(2-0-4) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

 รวม  6  หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่ 2 

   ภาคการศึกษาต้น 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(2-0-4) 

 Nursing for Adults   

301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 4(2-6-7) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

xxxxxx เลือกเสรี 1                                  3(x-x-x) 

 รวม  21  หน่วยกิต  
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ภาคการศึกษาปลาย 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes     

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301242   การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 3(2-2-5) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(2-0-4) 

 Nursing for Adults   

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6) 

 Community Health Nursing   

xxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

 รวม  22 หน่วยกิต  

   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 2(0-6-3) 

 Practicum in Fundamental Nursing   

301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery    

รวม  4  หน่วยกิต 



23 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

301362 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 2 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 

 Nursing for Older Adults  

301381 กฎหมายและจริยศาสตรส์ าหรับวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  

301382 การวิจัยเบือ้งตน้ทางการพยาบาล 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Nursing  

301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น     2(0-6-3) 

 Practicum in Health promotion for Children and Adolescents  

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Health promotion for Adults and Older Adults  

 รวม  17  หน่วยกิต  
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ภาคการศึกษาปลาย 

 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(3-0-6) 

 Community Health Nursing   

301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301375 การรักษาโรคเบือ้งตน้  2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  

301383 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 Nursing Administration  

301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์ 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 2(0-6-3) 

 Practicum in Psychiatric Nursing  

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing   

รวม  15  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Community Health Nursing   

301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    

รวม  4  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 4(0-12-6) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing   

301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Older Adult   

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น 

Practicum in Primary Medical Care 

2(0-6-3) 

รวม  10  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

 Practicum in Nursing Administration  

301486 

 

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

Professional Nursing Practice 

2(0-6-3) 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 4(0-12-6) 

 Practicum in Community Health Nursing   

301484 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar  

รวม  9 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

  

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

ค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ

และการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted 

with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
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Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 

phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่าน

และถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาและอาชีพ 

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and 

sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยา และมหาวิทยาลัยพะเยา 
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions 

 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรค

ระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การ

วางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion 

and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, 

planning with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and 

environmental saving 
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004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่า

ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating 

to University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

context. 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purpose  

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิตก าลังศกึษา 

English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline  

 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

การน าสู่บทบาทของวิชาชีพ ในการใช้ยารักษาโรค (รวมทั้งความหมายและลักษณะยา 

มาตรวัดยา รูปแบบ ยาเตรียมวิถีการให้ยาและกฎหมาย) เภสัชจลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยาต่าง ๆ 

(การออกฤทธิ์ สรรพคุณ ข้อห้ามใชย้า ปฏิกิรยิาไม่พึงประสงค์ ข้อควรระวังและปฏิกิรยิาของยา 
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Introduction to the professional’s evolving role in drug therapy (Including drug and 

their characteristics, drug formulation, routes of administration and drug laws). Pharmacokinetics 

and pharmacodynamics of drug therapy and drug classification profiles (describes the actions, 

uses, contraindications, adverse reactions, precautions and interactions) 

 

361203 จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

 Microbiology and Parasitology  

ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มผีลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต  การติดเชื้อ

และกลไกการตา้นทานตอ่การตดิเชื้อ 

Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that affect 

health, pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of microorganisms 

and parasites, infection and host defense mechanism 

 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  

บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์วิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบ

ปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือดระบบหายใจ ระบบย่อย

อาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

Introduction to basic anatomy and cytology, Epithelium and connective tissue, 

Integumentary system, Skeletal system, Muscular system, Nervous system, Sensory system and 

special sense organs, Cardiovascular system, Lymphatic system and blood, Respiratory system, 

Digestive system, Urinary system, Endocrine system, Male reproductive system and Female 

reproductive system 
 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

หลักการของชีวเคมี  ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอนไซต์ การถ่ายทอด

ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ  

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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principle of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules including 

carbohydrate, protein, lipids and nucleotides, properties and activities of enzyme, central dogma, 

techniques in molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathway 

interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

 

366213 พยาธิวิทยา 3(2-3-6) 

 Pathology  

ศกึษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อรวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลังได้รับอันตราย

และเกิดโรคโดยทั่วไป ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรอืพยาธิสภาพที่มีต่อการท างานของอวัยวะนั้น ๆ 

อันเป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่าง ๆ 

Study the changing of cell, tissue and organ response to abnormal stimulation from 

the environment such as cell injury, inflammation, neoplasia for basic understanding the systemic 

diseases especially terminology and clinical manifestation 

 

367200 สรีรวทิยาพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

หน้าที่ กลไกการควบคุมทางสรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ

และหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ 

การควบคุมอุณหภูมิในรา่งกายมนุษย์   

Function and physiological control mechanisms of cell, nervous system, muscular 

system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, urinary, endocrine 

glands, reproductive, body temperature regulation in human body 

 

301111    301104 แนวคดิพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 2(2-0-4) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

วิวัฒนาการของการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล 

บทบาทหน้าที่ของพยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วย การพยาบาลแบบองค์รวม 

แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และการสื่อสารทางการพยาบาล 

Evolution of nursing and nursing profession, factors affecting nursing profession, roles 

of nurses, concept of health and illness, holistic nursing, concept and nursing theory, nursing 

process and communication in nursing. 
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301113 การสร้างเสริมสุขภาพ  2(2-0-4) 

 Health Promotion  

แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของบุคคลแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

การเจ็บป่วยของบุคคลแบบองค์รวมทุกช่วงวัย บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ 

กลวิธีการสรา้งเสริมสุขภาพ และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

Concepts and theories of human development in each age, health promotion  

prevention of illness in holistic care, nurse’s roles, techniques, and innovations in health promotion. 
 

301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery    

แนวคิดและหลักการในการส่งเสริมสุขภาพสตรี การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ ์

พัฒนาการของทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรีในทุกระยะของการตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรี

ตั้งครรภท์ี่มภีาวะเสี่ยงและการส่งต่อ การปรับตัวของสตรตีั้งครรภแ์ละครอบครัว 

Concepts and principles of women health promotion, family planning, and pregnant 

and fetal development, nursing care for each phase of pregnancy, high-risk pregnancy 

screening and referring, adaptation of  pregnant women and family. 
 

301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1    2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

               แนวคิดและหลักการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น การ

ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาและวิธีการแก้ไข การเจ็บป่วยของทารกใน

ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รัง และระยะสุดท้าย 

Concepts and principles of health promotion in nursing care of infant, children, and 

adolescence, assessment of growth and development in each age, immunity promotion, life 

experience promotion, health problems, problematic behaviors and solutions, illness of newborn 

in acute, critical, chronic, and terminal periods. 

 

 

 
 

 

 



33 

 
301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

วิวัฒนาการและลักษณะขอบเขตงานสุขภาพจิต บทบาทของพยาบาลจิตเวช 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต กระบวนการเรียนรู้ตนเอง 

กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผิดปกติทางจิต บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบัน

ต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้าน

อารมณแ์ละพฤติกรรม 

Evolution and scope of mental health, roles of psychiatric nurses, mental health 

legislation, concepts and theories related to mental health, learning process towards self, 

adaptation mechanisms, factors affecting mental disorders, roles of individual, family and 

institute towards mental health adaptation, mental health promotion, prevention of mental 

health problems and emotional and behavioral problems. 

 

301201 วัฒนธรรมกับสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Culture and Health   

แนวคิดทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาทางการแพทย์ แนวคิดสุขภาพและความเจ็บป่วย 

มิติทางสังคมวัฒนธรรมกับปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ระบบการแพทย์แบบพหุลักษณ์ และการดูแลผูใ้ช้บริการ

ต่างวัฒนธรรม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

Concepts of medical sociology and anthropology, concepts of health and Illness, social 

and cultural dimensions of health risk factors, medical pluralism and caring for cross cultural  

clients with humanized health care 

 

301202 จติวิทยาการให้ค าปรกึษา  3(3-0-6) 

 Counseling Psychology  

ความส าคัญของการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้

ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยา ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหาของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ลักษณะ

ของบุคคลที่ประสบปัญหาด้านจิตสังคม กระบวนการให้ค าปรึกษา  คุณลักษณะของผู้ให้และ

ผู้รับบริการการปรึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดต่าง ๆ 

การให้ค าปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา รวมถึงการฝึก

ปฏิบัต ิและการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 
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The importance of counseling psychology, concepts and theories related to psychological 

counseling, human behavior, the problems of human at different ages, The characteristics of 

human individuals with psychosocial problems, consultation process, characteristics of counselor 

and client in counseling, role of a counselor. Technical consultation on the concept of providing 

individual counseling, individual group and family counseling, ethics of counselor. Including practical 

and tools needed in counseling. 
 

301203 ดนตรีบ าบัด  3(3-0-6) 

 Music Therapy  

ความหมายของดนตรีบ าบัดและประวัติความเป็นมา หลักการ และทฤษฎีของดนตรี

บ าบัด และการน าไปใช้ การน าองค์ประกอบดนตรีไปใช้บ าบัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติชนิดต่าง  ๆ 

เทคนิคพื้นฐานในการบ าบัดผู้ป่วย โดยใช้ดนตรีบ าบัดเพื่อผู้ป่วยทางร่างกาย ผู้ป่วยในระบบประสาท 

ระบบกระดูก และระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกาย ตลอดจนเด็กที่มีปัญหา

ทางการพูด การฟัง การเคลื่อนไหวร่างกายและผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต การวิจัยทาง

ดนตรีบ าบัด การประยุกต์ใช้หลักการของดนตรีบ าบัดในชีวิตประจ าวันทั้ งต่อตนเองและผู้อื่น 

ในบริบทและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

The definition of music therapy and history. Principles and theories of music therapy 

and its use. Used of music composition to treat patients with disorders of various kinds. Basic 

techniques for the treatment of patients using music therapy to patients physically, nervous 

system, bones and respiratory system, Patients who need rehabilitation, as well as children 

who have difficulty speaking, listening, body movements, and patients with mental health 

problems. Research in music therapy. The application of the principles of music therapy on 

a everyday life in the context of different cultures. 
 

301204 นวัตกรรมสุขภาพ  3(3-0-6) 

 Healthy Innovation  

แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้การวิเคราะห์คัดกรองปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางด้าน

สุขภาพ การสร้าง การออกแบบ การน าไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม การเลือกใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศส าหรับสุขภาพทั้งในมิติด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 

The theory on innovation. Technology and information education that promote 

learning, analysis and screening problems caused by the use of innovation. Information technology for 

health. Creating designing, implementation, evaluation, improvement in innovation. The use of 

innovative ICT for health, in terms of promotion, prevention, curation and rehabilitation. 
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301212    301104 แนวคดิพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2 4(2-6-7) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

แนวคิดและหลักการพยาบาลพื้นฐาน การเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล และฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานใน

หอ้งปฏิบัติการพยาบาล 

Basic concepts and principles in nursing, specimen collection and interpretation of 

laboratory tests, health assessment and practicum basic nursing in laboratory. 

 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2(0-6-3) 

 Practicum in Fundamental Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการ

ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in basic nursing care for uncomplicated clients with client 

rights and the professional ethics considerations. 
 

301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2(2-0-4) 

 Nursing for Adults   

การสร้างเสริมสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม  

ในระบบภูมิคุม้กัน การติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคเขตร้อน เนื้องอกและมะเร็ง ความผิดปกติของระบบขับถ่าย 

ปัสสาวะ บาดแผลไหม้ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย 

Health promotion in adulthood. Holistic nursing care for adults in immunology system, 

tropical and contagious diseases, tumor and cancer, disorder of urinary system, burn wound, 

imbalance of water and minerals in acute, critical, chronic, and terminal periods. 
 

301222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(2-0-4) 

 Nursing for Adults   

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม เกี่ยวกับ ตา หู คอ จมูก ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินน้ าดี ถุงน้ าดี ตับและตับอ่อน ระบบต่อมไร้ท่อ ความผดิปกติของผวิหนัง 

ระบบสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย 

Holistic nursing care for adults in healthy and illness with the problems of eye ear 

neck nose system, gastrointestinal system, gallbladder, liver, biliary, exocrine pancreatic 

system, endocrine system, skin disorder, male and female reproductive system in acute, critical, 

chronic, and terminal periods. 
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301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(2-2-5) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

แนวคิดเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการคลอด การพยาบาลสตรีมคีรรภแ์ละทารก ในทุก

ระยะของการคลอด การท าคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด การพยาบาลมารดา และทารก

หลังคลอดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก  

Concepts of delivery, delivery process, nursing care for pregnant women and fetus 

in each stage of labor and birth, normal labor, newborn assessment,  nursing care for mother 

and newborn babies after delivery, enhancing relationship between parents and newborns. 
 

301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการส่งเสริมสุขภาพสตรี การวางแผน

ครอบครัว การพยาบาลสตรี ในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่ง

ต่อ โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Practicing nursing process in women health promotion, family planning, nursing care 

for pregnant women, high-risk pregnant women screening and referring with considerations of 

client rights, individuality, cultural diversity, ethics, and laws. 
 

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มีความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต 

เรือ้รัง และระยะสุดท้าย ผลของการเจ็บป่วยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

Nursing care of infant, children, and adolescence with illness in acute, critical, 

chronic, and terminal periods, consequences of illness adaptation of children and family. 
 

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(3-0-6) 

 Community Health Nursing   

แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน ประวัติและวิวัฒนาการการสาธารณสุข 

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย การสาธารณสุขมูลฐาน อนามัย

ครอบครัว อนามัยโรงเรยีน อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Concepts and principles of community health, history and evolution of public health,  

policy, and health development plan, Thailand primary health care system, roles of nurses in 

family, community, school and work places. 
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301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 2(0-6-3) 

 Practicum in Health promotion for Children and Adolescent  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  

และการป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่น โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2(0-6-3) 

 Practicum in Health promotion for Adults and Older Adults  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ใหญ่ 

และผูสู้งอายุ โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health promotion and disease prevention in adults and 

older adults with client rights and the professional ethics considerations. 
 

301323 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม ในระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด

และน้ าเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย 

Holistic nursing care for adults illness with the problems of respiratory system,  

hematologic and lymphatic system, cardiovascular system, neurologic system, and musculoskeletal 

system in acute, critical, chronic, and terminal periods. 
 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Adults Nursing    

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อย การดูดซึม การเผา

ผลาญ การขับถ่าย ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ ความผิดปกติ

ของผิวหนัง บาดแผลไหม้ และความผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง 

และระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิผูใ้ช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health promotion, disease prevention, medical treatment 

and rehabilitation in adult clients with the problems of the contagious, digestion, absorption, metabolism, 

disorder of urinary system water and electrolyte imbalance, skin and musculoskeletal system in acute, 

critical, chronic and terminal periods with client rights and professional ethics considerations. 
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301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการติดเชื้อ โรคติดต่อ 

และโรคเขตร้อน เนื้องอก และมะเร็ง ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก ในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health promotion, disease prevention, medical 

treatment and rehabilitation in adult clients with the problems of the contagious, infectious and 

tropical diseases, tumor and cancer, female reproductive system and breast, eye, ear, neck, 

and nose in acute, critical, chronic, and terminal periods with client rights and professional 

ethics considerations. 

 

301331 การพยาบาลผู้สูงอายุ 

Nursing for Older Adults 

3(3-0-6) 

 

แนวคิดการพยาบาลผูสู้งอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ 

จิตวิญญาณ จากกระบวนการสูงอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การใช้ยาในผู้สูงอายุ 

นโยบาย กฎหมาย ระบบบริการสุขภาพและสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

Concepts of nursing care for older adults, theories of aging, quality of life of older 

adults, preparation for old age, changes in physical, mental, emotional, social, and spiritual 

resulted from aging process, common health problems in older adults, medication use in older 

adults, policy, laws, health and social service systems for older adults. 

 

301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

แนวคิด และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยง และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ ์

ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การพยาบาลสตรีที่ได้รับการท าสูติศาสตร์หัตถการ และการพยาบาล

ทารกที่มภีาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน 

Concepts and nursing care for women with high risk and complications during 

pregnancy, delivery and after delivery stages, nursing care for women during and after 

operative obstetrics and nursing care for newborns with high-risk and complications. 
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301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการ

ฟื้นฟูสภาพ ในเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มีความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและ

ระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in disease prevention, medical treatment, and 

rehabilitation in infant, children, and adolescence with illness in acute, critical, chronic, and 

terminal periods with client rights and the professional ethics considerations. 
 

301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 2 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วย เทคนิค

การบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช นิติจิตเวช การป้องกันการกลับเป็นซ้ าในผูป้่วยจิตเวช การดูแลผู้ป่วย

จติเวชเรื้อรัง ในสถานบริการ/สถาบัน ครอบครัว และชุมชน 

Principles of mental health and psychiatric nursing, patient behavioral analysis, therapeutic 

techniques of psychiatric nursing, forensic psychiatry, relapse prevention in persons with mental illness, 

nursing care for persons with chronic mental illness in health care center, family, and community. 

 

301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 2(0-6-3) 

 Practicum in Psychiatric Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวช

ในครอบครัว ชุมชน และในสถานบริการ/สถาบัน 

Practicing nursing process in promotion, prevention, curation and rehabilitation for 

persons with mental illness in living family, community, and health care center/institute. 

 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(3-0-6) 

 Community Health Nursing   

แนวคิดและทฤษฏีการวินิจฉัยชุมชน ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน ระบาดวิทยา 

หลักประกันสุขภาพ กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารงานสาธารณสุข นโยบาย

สาธารณะด้านสุขภาพ และการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ 

Concepts and theories of community diagnosis, community health system, 

epidemiology, health insurance, process of community health nursing, public health administration, 

public health policy, evaluation on health impact. 



40 

 
301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Community Health Nursing     

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค 

การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพแก่ ครอบครัว กลุ่มคน โรงเรยีน และผูป้ระกอบการในชุมชน 

Practicing the nursing process in health promotion, disease prevention, medical care 

and rehabilitation for family, group clients, school and workplaces in community. 

 

301375 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  

หลักการและวิธีการตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

การบรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

Principles and methods for disease screening. Differential diagnosis, primary medical 

care, disaster management, and client referrals. 

 

301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภา

การพยาบาล กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการ และการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล ปัญหาจริยธรรม

ในวิชาชีพ และการตัดสินใจเชิงจรยิธรรม 

Laws,  professional nursing and midwifery act, nursing council regulations, public 

health  laws and related, theory of ethics, principles and morality development, nursing code of 

ethics, ethics issues and ethical decision making in nursing. 

 

301382 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 3(2-2-5) 

 Introduction to Research in Nursing  

ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและสิทธิมนุษยชน การน าผลการวิจัยมาใช้

ในการพยาบาล และฝกึปฏิบัติการท าวิจัย 

Research Methodology, ethics for researcher and human rights, research utilization 

in nursing, and practicing research 
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301383 การบรหิารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 Nursing Administration  

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการพยาบาล ภาวะผู้น าทางการพยาบาล เศรษฐศาสตร์

สุขภาพ การบริหารหอผู้ป่วย และการประกันคุณภาพการพยาบาล 

Concept and theory of nursing administration, leadership in nursing, health 

economics, ward management and quality assurance in nursing. 

 

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ 

ระบบเลือดและน้ าเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

Practicing nursing process in health promotion, disease prevention, medical treatment 

and rehabilitation in adult clients with the problems in respiratory system, hematologic and lymphatic 

system, cardiovascular system, neurologic system, and musculoskeletal system in acute, critical, 

chronic, and terminal periods with client rights and professional ethics considerations. 

 

301432 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Older Adult Nursing   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  

การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ และมีภาวะพึ่งพิงในสถานบริการ

สุขภาพ และในชุมชน 

Practicing nursing process in health promotion, disease prevention, medical treatment 

and rehabilitation in older adults with health problems and dependent older adults in health care 

services and community. 
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301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 4(0-12-6) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการพยาบาลสตรีและทารก ในระยะตั้งครรภ ์

ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ในรายปกติและในรายที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริม

สัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยค านึงถึงสิทธิผูใ้ช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม จรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Practicing nursing process in pregnant women and fetus during pregnancy, delivery 

and after delivery in normal, high-risk, and complications cases, enhancing relationship 

between parents and newborns with considerations of client rights, individuality, cultural 

diversity, ethics, and laws. 
 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 4(0-12-6) 

 Practicum in Community Health Nursing   

ฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยชุมชน การวางแผนการบริหารด้านสุขภาพโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ 

Practicing in community diagnosis, health management planning based on philosophy 

of sufficiency economy, and health impact assessment. 
 

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-3) 

 Practicum in Primary Medical Care  

ฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น  

การบรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อผูป้่วย 

Practicing in assessment signs and symptoms, disease screening, differential 

diagnosis, primary medical care, disaster management, and client referrals. 

 

301484 สัมมนา   

Seminar 

1(0-2-1) 

สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริการ การบริหาร การวิจัย และการศกึษาทางการพยาบาล 

และปัจจัยที่มผีลตอ่การพัฒนาทางการพยาบาล 

Seminars in nursing service, nursing administration, nursing research, and nursing 

education trends, and factors affecting development of nursing profession. 
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 301485 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-3) 

 Practicum in Nursing Administration  

ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการทางการพยาบาล บทบาทหน้าที่การบริหาร ภาวะผู้น า 

และการพัฒนาองค์กร 

Practicing in nursing administration, roles and duties of administration, leadership 

and organization development. 
 

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ  2(0-6-3) 

 Professional Nursing Practice  

ฝกึประสบการณก์ารบริหารจัดการทางการพยาบาลในการดูแลผู้ใชบ้ริการที่เลือกสรร 

Practicing in nursing administration for the selected clients. 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับปริญญาตร)ี 

 1.  เลขสามล าดับแรก   หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4   หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5     หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

  3.1 เลข 1    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานทางการพยาบาล 

  3.2 เลข 2    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลผูใ้หญ่ 

  3.3 เลข 3    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลผูสู้งอายุ 

  3.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก  

        และการผดุงครรภ ์

  3.5 เลข 5    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลเด็ก 

  3.6 เลข 6    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 

  3.7 เลข 7    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 

  3.8 เลข 8    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิจัยและบริหารการพยาบาล 

 4. เลขในล าดับที่ 6     หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

1 นางชณิตา  

ประดิษฐ์สถาพร* 

31021001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ 

2554 

2540 

2534 

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร. (2555). 

สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุไทยตาม

แนววถิีพุทธ.วารสารพยาบาล

สาธารณสุข, 26(1), 69-79.   

-ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ชณติา 

ประดิษฐ์สถาพร, แววดาว ค าเขยีว. 

(2556). ปัจจัยท านายพฤตกิรรมเสี่ยง

วัยรุ่น จังหวัดพะเยา. วารสารการ

พยาบาลและการศึกษา, 6 ฉบับ

พเิศษ, 104-115. 

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร, ชลลดา 

ไชยกุลวัฒนา, ศริิรัตน์ โกศัลวฒัน์ 

และเยาวณ ีจรูญศักดิ์. (23-24 

ธันวาคม 2556). แบบแผนสุขภาพ

ของนิสติ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 

2556. Proceeding ใน การประชุม

วิชาการระดับชาต ิหัวข้อ  
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

การพัฒนาศักยภาพมนษุย์ทกุช่วง

วัยโดยบูรณาการสหวิชาชพี:  

มุมองด้านสังคม เศรษฐกจิ 

การศึกษา สุขภาพและการ

พยาบาล (หนา้ 101-113). ล าปาง: 

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

ล าปาง.  

-วไิลพร วงศค์ีน,ี ชณติา ประดษิฐ์

สถาพร. (23-24 ธันวาคม 2556). 

ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยน า ปัจจัยเสริม 

ภาวะอว้นของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา. Proceeding ใน 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ทุกชว่งวยัโดยบูรณาการสหวิชาชพี: 

มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 

สุขภาพ และการพยาบาล (หนา้ 

834-845). ล าปาง: สถาบันการ 

พลศึกษาวิทยาเขตล าปาง.  
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

2 นางสาวชลลดา  

ไชยกุลวัฒนา 

33299003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลสุรินทร์ 

2555 

2540 

2536 

-ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา, ชณติา 

ประดิษฐ์สถาพร และแววดาว ค าเขียว. 

(2556). ปัจจัยท านายพฤตกิรรมสี่ยง

ทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 

6, 104-115. 

-ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา, วชิานีย ์  

ใจมาลัย และประกายดาว  สุทธิ. 

(2556). ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการบริโภคของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น เขตอ าเภอเมอืง 

จังหวัดพะเยา. ใน รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวชิาชีพ 

: มุมมองด้านสังคม  เศรษฐกจิ 

การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล 

(หนา้ 175-185).  ล าปาง: วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

3 นางสาวปะราล ี 

โอภาสนันท์ 

35203003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาล 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

2556 

2542 

2538 

-ปะราลี  โอภาสนันท์, พรทิพย ์ ปาอิน, 

สุมลมาลย ์วงศใ์หญ ่และสุภาภรณ์ 

สีสัน.  (2556).  ระบบการดูแล

ผู้สูงอายุภายใตก้ารด าเนนิงานของ

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล.    

ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 (หนา้ 161-

168). พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

-ปะราล ี โอภาสนันท์.  (2557)  การ

พยาบาลผูสู้งอายุในศตวรรษที่ 21.  

เชยีงราย: ดาวเหนอื; หนา้ 1-102 

-ปะราลี  โอภาสนันท์, พรทิพย ์ปาอิน  

และสุนยี ์ปัญญางศ.์  (2558). การ

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะ

พึ่งพงิในชุมชน.  วารสารพยาบาล

ศาสตร์และสุขภาพ 2015; 38(2): 

137-146 

-Paralee Opasanant  and Porntip 

Pa-in.  (2015).  Health and Social 

System in Long Term Care for the 



48 

 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

Promotion of Active Aging in the 

Northern and Rural Community. 

Proceedings of the 3 rd Java 

International Nursing 

Conference (pp. 439-444). 

Semarang: Indonesia. 

4 นางสาวดาว   

เวยีงค า 

35603004xxxxx อาจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาด

ไทย 

2555 

2548 

2542 

-ดาว  เวยีงค า, จุฑามาศ  ผลมาก,  

พยาม  การด,ี ศริิรัตน์ โกศัลวฒัน์, 

นวยิา  กันทามูล และ ส าเริง พรหม

มงคล. (2559). การพัฒนารูปแบบ

การป้องกันโรคไข้เลอืดออก  

กรณศีกึษา  ต าบลแมต่  า  อ าเภอ

เมอืง  จังหวัดพะเยา . ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิฉลอง

ครบศตวรรษส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 

2559 (หนา้  21-29). เชยีงราย: 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-Dao Weiangkham, Jutamas 

Ponmark, Pradchayaporn Thisara 

and Sutit Samerchuea. (November 

23-25, 2016). Study of Hand Foot 

Mouth preventing behaviors among 

caregiver in Childcare Centers in 

Phayao Province. Proceedings of 

Mae Fah Luang University 

International Conference (pp. 

30-36). Chiang Rai:  Mae Fah 

Luang University. 

-Dao Weiangkham, Patcharaporn 

Kerdmongkol, Kwanjai 

Amnatsatsue, Siriphan Sasat, and 

Allan B.Steckler (2014). Problems 

and Needs of the Elderly in 

Northern Thailand  Remote Area, 

Kasetsart J. (Soc. Sci), 35, 516 – 

523. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

5 นางวยิะดา   

รัตนสุวรรณ 

35699000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

พย.ม. 

 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 

และศัลยศาสตร์ 

พยาบาล 

 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2546 

2535 

 

2521 

-วยิะดา รัตนสุวรรณ และสุมาลี 

เอี่ยมสมัย. (2555).  การพัฒนา

รูปแบบการสร้างเสริมวัฒนธรรม

การจัดการความรูใ้นองค์กร

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก. วารสาร

พยาบาลกระทรวงสาธารณสขุ, 

23(2), 65-78. 

-วยิะดา รัตนสุวรรณ, พิมพิมล วงศ์

ไชยา และจันทร์จิรา  อนิจีน. (2556). 

รูปแบบการพัฒนาทักษะอาจารย์

พยาบาลในการลดความวติกกังวล

จากการฝึกภาคปฏิบัตขิองนักศกึษา

พยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาล

ฯสาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 

31(3), 68-78. 

-วยิะดา รัตนสุวรรณ, ณัฐพร ขวัญ

คง และพรรณสุกิตต์ ทาทอง. 

(2556). การรับรู้และการมสี่วนร่วม

ของนิสติคณะพยาบาลศาสตร์
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

เกี่ยวกับบทบาทในการประกัน

คุณภาพการศึกษา. วารสารการ

พยาบาล การสาธารณสุขและ

การศึกษา, 16(2), 103-112. 

6 นางสาวสุทธิดา  

พงษ์พันธ์งาม 

35601004xxxxx อาจารย์ Ph.D 

 

พย.ม. 

พย.บ. 

Nursing 

 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

Saint Louis University School 

of Nursing, USA 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

 

2546 

2538 

- Lach, H. W., Harrison, B. E., 

Phongphanngam, S. (2016). Falls and fall 

prevention in older adults with early-

stage dementia: An integrative review. 

Research in Gerontological Nursing, 2016 

Sep 23:1-10. doi: 10.3928/19404921-

20160908-01. [Epub ahead of print] 

-Lach, H. W., Krampe, J., 

Phongphanngam, S. (2011). Best 

practices in fall prevention: Roles of 

informal caregivers, health care 

providers and the community. 

International journal of older 

people nursing, 6(4), 299-306. 

doi: 10.1111/j.1748-

3743.2011.00298.x  
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

7 นางสาวเกษร  เกตุชู 16302900xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2551 

-เอราวลิ ถาวร, เกษร เกตุชู และอนงค์ 

ถาวร. (22-23 มกราคม 2557). แนว

ทางการลดคา่ใชจ้า่ยวัสดุสิ้นเปลอืง 

แผนกอุบัตเิหต-ุฉุกเฉิน โรงพยาบาล

พะเยา ใน การประชุมวชิาการแห่งชาต ิ

พะเยาวจิัยคร้ังท่ี 3 (หนา้ 2-11). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา.-อนงค ์ถาวร,    

พร บุญม,ี เกษร เกตุชู (2557). 

วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยและ

การพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย

ผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาล

วชิาชีพ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัด

พะเยา. วารสารวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ, 8(2), 6-16. 

8 นางสาวบุษยารัตน์ 

ศลิปวทิยาทร*   

  

35603003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2551 

2546 

-บุษยารัตน์  ศิลปะวิทยาทร  

และเพชรลดา สีขาว. (2558). 

ความรู้สกึไมแ่นน่อนในความเจบ็ป่วย

และวิธีการเผชญิความเครยีดของเด็ก

ป่วยโรคธาลัสซีเมยี. วารสารสภา

การพยาบาล, 30(3), 67-79. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

9 นางสาวประกายดาว  

สุทธิ 

15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พะเยา 

2557 

2549 

-ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, วชิานีย์  

ใจมาลัย และประกายดาว สุทธิ. 

(2559). ปัจจัยท านายพฤตกิรรม

สุขภาพของประชากรกลุม่เสี่ยงสูงตอ่

โรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา. วารสาร

การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 

34(4), 104-112. 

-กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว ค าเขียว, 

ประกายดาว สุทธิ และอุไรวรรณสาสังข.์ 

(2559). ผลของโปรแกรมการสนับสนุน

และให้ความรู้ ตอ่ความรู้และพฤตกิรรม

การตรวจเตา้นมดว้ยตนเองในนสิิต

พยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารสภาการพยาบาล, 31(2), 69 – 80. 

10 นางพรทิพย ์  ปาอนิ 35506001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2550 

2543 

-พรทิพย ์ปาอนิ และปะราลี  โอภาส

นันท์. (2559). การเตรียมความพร้อม

ในการเข้าสูว่ัยสูงอาย ุของวัยท างาน. 

ใน การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 5 (หนา้ 1076-1085).     

พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-ปะราลี  โอภาสนนัท์, พรทิพย ์ปาอนิ  

และสุนยี ์ปัญญาวงศ.์  (2558).  

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพงิในชุมชน. วารสาร

พยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 

38(2), 137-146 

-ปะราล ี โอภาสนันท์,  พรทิพย ์ ปาอนิ, 

สุมลมาลย ์วงศใ์หญ ่และสุภาภรณ์ 

สีสัน.  (2556).  ระบบการดูแล

ผู้สูงอายุภายใตก้ารด าเนนิงานของ

โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล. 

ใน การประชุมวิชาการระดบัชาติ 

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 (หนา้ 161-168).  

พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

-Paralee Opasanant  and Porntip 

Pa-in.  (2015).  Health and Social 

System in Long Term Care for the 

Promotion of Active Aging in the 

Northern and Rural Community. 

Proceedings of the 3 rd Java 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

International Nursing 

Conference (pp. 439-444). 

Semarang: Indonesia. 

11 นางสาวพรรณพมิล 

สุขวงษ์*    

 

36406000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

 

พย.บ. 

สุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

2546 

 

2537 

-พยาม การด ี, พรรณพมิล สุขวงษ์ 

และ ดาว เวียงค า(2559). การรับรู้

แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุ

ในเขตชนบทภาคเหนอืตอนบน. 

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศ

ไทย, 24(1): 40-51. 

-พรรณพมิล สุขวงษ์, สรณ ีเกิดทอง, 

เกรยีงไกร แถบค า และ ณฐัชัย ออ่น

นวล. (2558).  วิถีชีวิตตามการรับรู้

ของชุมชนลอ อ.จุน จ.พะเยา. ใน การ

ประชุมทางวิชาการระดับชาต ิ

พะเยาวิจัย    ครั้งที่ 4 (PHAYAO 

RESEARCH CONFERENCE), 

พะเยา. มหาวทิยาลัยพะเยา. 141-

153.  

-พรรณพมิล สุขวงษ์ (ผู้บรรยาย) 

(15-17 มิถุนายน 2558). การจดัการ
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงกลุม่ชาตพิันธ์ุ.  

ใน การประชุมวิชาการสุขภาพจิต

นานาชาต ิครั้งที่ 14 และการ

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิต

เวชเด็ก ครั้งที่ 12 ประจ าปี  2558 

(หนา้ 121-132).                

กระทรวงสาธารณสุข: กรุงเทพฯ.   

-พรรณพมิล สุขวงษ์ (ผู้บรรยาย) 

(22-23 มกราคม 2557). ความ

ผาสุกในชีวิตผู้หญงิ : มุมมองเชงิเพศ

ภาวะผ่านพิธีแต่งงานของชนเผา่มง้. 

ใน การประชุมทางวิชาการ

ระดับชาต ิพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 

(หนา้ 1024-1033.) พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา.  

-พรรณพมิล สุขวงษ์ (ผู้บรรยาย) 

(17-18 มกราคม 2556). จารตีกับ

การรับรู้ภาวะซึมเศร้าของผู้หญงิมง้ใน

ภาคเหนอืของประเทศไทย. ใน 

ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

(หนา้ 193-203). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา.. 

-Panpimol Sukwong. (June 8-10, 

2016). “Chim sab”: Perceptions of 

Mental Health care  among an 

Ethnic Groups in Northern Thailand.  

(Proceedings) . The 15th Annual 

International Mental Health 

Conference and 13th Annual 

Child Mental Health and 

Psychiatry Conference (pp.133-

145). Bangkok. Thailand.  

-Panpimol Sukwong .(2015).  

Shaman “tut xiv neeb” : Traditional 

Healing of Hmong Community in 

Northern Thailand. (Proceedings). 

The 3 rd Java International 

Nursing Conference 2015 (pp. 

356-365). Semarang: Indonesia. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

12 นางสาวพัชรินทร์ 

ไชยบาล*    

 

35607000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2548 

-ศศินันท์  พันธ์สุวรรณ, พัชรินทร์  

สังวาลย์, อิชยา  มอญแสง  

และพัชรินทร์  ไชยบาล. (2556). 

ประสบการณ์หลังตัง้ครรภว์ัยรุ่นท่ี

ไมไ่ด้แตง่งานในภาคเหนือตอนบน. 

วารสารพยาบาลสงขลานครนิทร,์ 

33(3), 17-36. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, สาวิตรี ลิ้มชัย

อรุณเรือง, แววดาว ค าเขยีว, ปรัชญา

พร ธสิาระ และพัชรินทร์ ไชยบาล.  

(ผู้บรรยาย) (29-30 มกราคม 2558).

ส ารวจการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ

ในชุมชนแม่ใส จังหวัดพะเยา. ใน การ

ประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 

4 (หนา้ 147-158). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

-พัชรินทร์  ไชยบาล, อชิยา  มอญแสง 

และศริิพร  แสงศรีจันทร์ (ผู้บรรยาย) 

(28-29 มกราคม 2559).พฤตกิรรม

การคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติในจังหวัดพะเยา. ใน การประชุม
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

วชิาการ   ระดับชาต ิพะเยาวจัิย 

ครั้งที่ 5 (หนา้ 1046-1055). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

-พัชรินทร์  ไชยบาล, อิชยา  มอญแสง 

และศริิพร  แสงศรีจันทร์. 

(2559).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 

ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการ

คุมก าเนดิและพฤตกิรรมการ

คุมก าเนดิของกลุม่แรงงานขา้มชาติใน

เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน. 

วารสารการพยาบาลและการดูแล

สุขภาพ, 34 (3), 96-103. 

-อชิยา  มอญแสง, ศริิพร  แสงศรีจันทร์,  

พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพิชชา พร้อม

สุข, กัลยา  จันทร์สุข และประทุมพร  

เพยีรจรงิ. (2559). การพัฒนา

รูปแบบการสง่เสริมการเลีย้งลูกด้วย

นมแม ่ของมารดา โรงพยาบาล

พะเยา. วารสารการพยาบาลและ

การดูแลสุขภาพ, 34 (3), 88-95.  
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-อชิยา  มอญแสง, ศริิพร  แสงศรีจันทร์,  

พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพิชชา พร้อม

สุข, กัลยา  จันทร์สุข และประทุมพร  

เพยีรจรงิ. (12 กุมภาพันธ์ 2559). ผล

ของโปรแกรมการสง่เสริมการเลีย้ง

ลูกด้วยนมแมต่อ่ความรู้ และ

พฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแมข่อง

มารดาหลังคลอด.  

ใน การประชุมวิชาการเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิ

มหาวทิยาลัยพายพั พ.ศ. 2559, 

914-929. 

13 นางสาววรัทยา    

กุลนิธิชัย 

35601011xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

2554 

2543 

-วรัทยา กุลนิธิชัย. (2558). ลิขสิทธ์ิ

ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ เร่ืองกาย

วภิาคศาสตร์ระบบโครงร่างของ

มนุษย ์(Anatomy of Human Skeletal 

System). กรมทรัพย์สนิทางปัญญา

ได้รับแจ้งลขิสิทธ์ิเลขท่ี 328592 วันท่ี 

31 สงิหาคม 2558 

-วรัทยา กุลนิธิชัย. (2558). การ

ประเมินภาวะโภชนาการและการให้
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

สารอาหารทางหลอดเลอืดด า:การใช้

กระบวนการพยาบาลในการดูแลผูป่้วย. 

เชียงรายเวชสาร, 7(2), 117-127 

14 นางสาววชิานีย์   

ใจมาลัย* 

35012003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชยีงใหม ่

2554 

2548 

-วชิานีย์  ใจมาลัย, ชลลดา ไชยกุล

วัฒนา และชณติาประดิษฐ์สถาพร. 

(22-23 ธันวาคม 2556). อุปสรรค 

ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูง ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา. ใน ประชมุ

วิชาการระดับชาต ิการพัฒนา

ศักยภาพมนษุย์ทุกช่วงวัยโดย

บูรณาการสหวิชาชพีมุมมองด้าน

สังคม เศรษฐกิจ การศกึษา 

สุขภาพ และการพยาบาล (หนา้ 

498-507). ล าปาง: มหาวทิยาลัย 

ราชภัฎล าปาง. 

-ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, วชิานยี ์ใจมาลัย 

และประกายดาว  สุทธิ. (22-23 

ธันวาคม 2556). ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการ
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

บริโภคของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษา

ตอนตน้ เขตอ าเภอเมอืง  

จังหวัดพะเยา. ใน   การประชมุ

วิชาการระดับชาต ิการพัฒนา

ศักยภาพมนษุย์ทุกช่วงวัย 

โดยบูรณาการสหวิชาชพีมุมมอง

ด้านสังคม เศรษฐกจิ การศกึษา 

สุขภาพ และการพยาบาล” (หนา้ 

175-185). ล าปาง: มหาวิทยาลยัราช

ภัฎล าปาง. 

-ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, วชิานยี ์ใจมาลัย 

และประกายดาว  สุทธิ. (2559). 

ปัจจัยท านายพฤติกรรม 

สุขภาพของประชากรกลุม่เสี่ยงสูงตอ่ 

โรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา. วารสาร

การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 

34(4), 104-112. 

15 นางสาวแววดาว   

ค าเขยีว 

35506001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2551 

2544 

-ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ชณติา 

ประดิษฐ์สถาพร และแววดาว ค าเขียว. 

(2557). ปัจจัยท านายพฤตกิรรมเสี่ยง
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. 

วารสารการพยาบาลและการศกึษา, 

6(4): 104-115. 

-กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว ค าเขียว, 

ประกายดาว สุทธิ และอุไรวรรณ สาสังข์. 

(2559). ผลของโปรแกรมการ

สนับสนุนและให้ความรู้ ตอ่ความรู้

และพฤตกิรรมการตรวจเตา้นมดว้ย

ตนเอง ในนิสติพยาบาล มหาวทิยาลัย

พะเยา.  

วารสารสภาการพยาบาล, 31 (2), 

69-80. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปรัชญาพร  

ธิสาระ, แววดาว ค าเขยีว, สุนยี ์

ปัญญาวงค์ และสาวิตรี ลิม้ชัยอรุณ

เรือง. (2559). ผลของการบูรณาการ

โปรแกรมสมาธิบ าบัดกับการสร้าง

เสริมพลังอ านาจต่อการรับรู้พลัง

อ านาจของอาสาสมคัรผู้ดูแลผูสู้งอายุ 

จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล

และการศกึษา, 9(1), 30-48. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

16 นางสาวศิริพร   

แสงศรีจันทร์ 

35603000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การบริหารการพยาบาล จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2553 

2546 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, พยาม การด,ี 

กันยา นันต๊ะแก้ว และรัตนา ทาสิทธ์ิ.  

(2556). ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย

ด้านนิสติ กระบวนการเรียนการสอน 

ปัจจัยเกือ้หนุนกับความสุขของนสิิต

พยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารนเรศวรพะเยา, 1(2), 20-28. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์ และสาวิตรี  

ลิม้ชัยอรุณเรือง.  (2557). ความรู้

เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนพฤตกิรรม

เสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน  

กับความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูก

พรุน ในผู้สูงอายุ ต าบลแมใ่ส อ าเภอ

เมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการ

พยาบาลและการศึกษา, 7(2), 83-94. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปรัชญาพร  

ธิสาระ, แววดาว ค าเขยีว, สุนยี ์

ปัญญาวงค์ และสาวิตรี                

ลิม้ชัยอรุณเรือง. (2559).  โปรแกรม

สมาธิบ าบัดต่อการรับรู้พลังอ านาจ

ของอาสาสมัครดูแลผู้สงูอายุ จงัหวัด
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

พะเยา. วารสารการพยาบาลและ

การศึกษา, 9(1), 30-48. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, ศริิรัตน์  

โกศัลวัฒน์, สาวิตรี ลิม้ชัยอรุณเรือง, 

อชิยา มอญแสง และแสงเดอืน   

พรมแก้วงาม. (2559).  ภาวะผูน้ าท่ีมี

ประสิทธิผลของนิสติและบัณฑิต

พยาบาล ตามการรับรู้ของนสิิต 

บัณฑิต และผูใ้ชบั้ณฑิต หลักสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสาร

การพยาบาล และการศกึษา, 9(2), 

68-80. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, ศริิรัตน์  

โกศัลวัฒน์, สาวิตรี ลิม้ชัยอรุณเรือง, 

อชิยา มอญแสง และแสงเดอืน   

พรมแก้วงาม. (2559).  ผลของ

โปรแกรมภาวะผู้น าที่มปีระสิทธิผล

ในนสิิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วารสารการพยาบาลและการดูแล

สุขภาพ, 34(4), 152-161. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-อชิยา  มอญแสง, ศริิพร  แสงศรีจันทร์,  

พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพชิชา พร้อมสุข, 

กัลยา  จันทร์สุข และประทุมพร  

เพยีรจรงิ. (2559). การพัฒนา

รูปแบบการสง่เสริมการเลีย้งลูกด้วย

นมแม ่ของมารดา โรงพยาบาล

พะเยา. วารสารการพยาบาลและ

การดูแลสุขภาพ, 34 (3), 88-95. 

-พัชรินทร์  ไชยบาล, อชิยา มอญแสง 

และศริิพร  แสงศรีจันทร์. (2559). 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ 

ความเชื่อเกี่ยวกับการคุมก าเนดิและ

พฤตกิรรมการคุมก าเนดิของกลุม่

แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัด

ภาคเหนอืตอนบน. วารสารการ

พยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34 

(3), 96-103. 

หมายเหตุ * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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อัตราส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศกึษาพยาบาลเต็มเวลาเทียบเท่า 

ปีการศกึษา จ านวนหนว่ยกติ จ านวนนักศกึษา จ านวนหนว่ยกติรวม (SCH) FTES อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนกัศกึษาพยาบาล 

เต็มเวลาเทียบเทา่ 

2560 10 120 1,200 33.33 1:2.08 

2561 30 240 3,600 100.00 1:6.25 

2562 66 360 7,920 220.00 1:13.75 

2563 85 480 10,200 283.33 1:17.71 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นางนภาพร เอ่ียมละออ 35603000xxxxx อาจารย์ Ph.D 

พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

Nursing 

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

University of Newcastle, Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

2559 

2542 

2535 

2 นางสาวแสงเดอืน พรมแก้วงาม 35201004xxxxx อาจารย์ พย.ด. 

พย.ม. 

ป.พย. 

พยาบาลศาสตร์ 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครล าปาง 

2557 

2543 

2535 

3 นางสาวกฤติพิชญ์  ฐิติพิชญานันท์ 

 

35207003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

พย.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัย มหิดล 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

2545 

2538 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

4 นางสาวกาญจนา เตชาวงศ ์ 34699000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลดา้นการควบคุมการติดเชื้อ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2549 

5 นางสาวเกศนิ ี อิ่มแมน 15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2558 

2551 

6 นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ 15799002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 

 

2559 

2554 

7 นางสาวตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒขิจร 15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2558 

2552 

8 นายธรรมวทิย ์ ราญรอน 15704001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2558 

2553 

9 นางทัพพข์วัญ ศรีรัตยาวงค์ 35308003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลชุมชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2543 

10 นางสาวนติยา พรมกันทา 15705000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2559 

2552 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

11 นางสาวเนตรนภา ขวัญยนื 15604000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

การผดุงครรภ ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2559 

2553 

12 นายประเสริฐ  ค าอ้าย 15607000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลเวชปฏบัิตชิุมชน มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2550 

13 นางสาวปราณี   เทียมใจ 33099015xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์  

พยาบาลสาธารณสุข 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

2524 

2519 

14 นางสาวพรธรรมรส  โพธิ 15799001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

การผดุงครรภ ์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2559 

2554 

15 นางพรสวรรค์  คิดค้า 34613003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 

2557 

2543 

16 นางสาวพมิพใ์จ ลังการพ์นิธ์ุ 

 

35106003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาลศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

วทิยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ 

2545 

2536 

17 นางสาวลนิยา  เทสมุทร 35605004xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2557 

2546 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

18 นางสาววไิลพร   วงค์คนี ี 35203005xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2545 

19 นายวุฒชิัย   ไชยรินค า 35699000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ป.พย. 

จิตวทิยาการให้ค าปรึกษา มหาวทิยาลัยบูรพา 

วทิยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

2543 

2536 

20 นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด 36201000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2546 

 

21 นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง 35106000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

2542 

22 นางสาวแสงเดอืน วงศใ์หญ ่ 35603002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภช์ัน้สูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2540 

23 นายเกียรตศิักดิ์  อองกุลนะ** 35304001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

(เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2546 

24 นางสาวจุฑามาศ  ผลมาก** 35006000xxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2542 

25 นางสาวปรัชญาพร  ธิสาระ** 35206000xxxx อาจารย์ พย.ม. การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2553 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

พย.บ. วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง 2545 

26 นางสาวปาณิสรา  หลีค้วน** 37007004xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาลครอบครัว มหาวทิยาลัยบูรพา 

วทิยาลัยพยาบาลราชบุรี 

2547 

2539 

27 นางสาวพยาม  การด*ี* 35213001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีล าปาง 

2551 

2545 

28 นางสาวพัชรินทร์  สังวาลย์** 35019004xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

ป.พย. 

การบริหารการพยาบาล มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

พุทธชินราช 

 

2542 

2536 

29 นายพิทักษพ์งศ์  ปันต๊ะ** 35606003xxxx อาจารย ์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลชุมชน มหาวทิยาลัยบูรพา 

วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ 

2547 

2542 

30 นางวมิลทิพย ์ พวงเข้ม ** 35501002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

2546 

2539 

31 นางวมิลมาศ  จันทร์เชื้อ** 35403003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ป.พย. 

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2540 

2535 

32 นางสาวศศนิันท์  พันธ์สุวรรณ**  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

2542 

33 นางสาวอชิยา  มอญแสง**  อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ 

เกียรตนิยิม

การผดุงครรภช์ัน้สูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2552 

2547 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

อันดับ 2 

** หมายเหตุ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการ  และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง พยาบาลต้องมีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีความสามารถในการให้การดูแลผู้รับบริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการเรียนสอนภาคปฏิบัติถือว่าเป็นวิธีการที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริม

ให้นิสิตพยาบาลได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้

ในการดูแลผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ และชุมชน ตั้งแต่ภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย 

จนถึงวาระสุดท้ายของชวีิต 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

     สามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย หญิงตั้งครรภ์ 

ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้วยความเอือ้อาทร 

โดยใช้ผลการวิจัย และ/หรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.2 ช่วงเวลา   

ชั้นปีที/่ 

ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 

ในสถานการณ์จริง 

ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง/เวลาเรียน 

2/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน                               วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

2/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม

สุขภาพเด็กและวัยรุ่น     

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

2/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร์ 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1                           วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม

สุขภาพผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ                               

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ                        วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช                                                             วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1             วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00                              

3/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2                           วันจันทร์-วันศุกร์/180 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

3/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2    วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 

4/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

วันจันทร์-วันศุกร์/180 ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 

4/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3             วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 
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ชั้นปีที/่ 

ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 

ในสถานการณ์จริง 

ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง/เวลาเรียน 

4/ปลาย ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น 

 

วันจันทร์-วันศุกร์/90ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,18.00-22.00 

4/ปลาย ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วันจันทร์-วันศุกร์/90ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 

4/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

 

วันจันทร์-วันศุกร์/90ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

ไม่ม ี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. จิตสาธารณะ 1. การมอบหมายให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

ด้านสุขภาพแก่สังคมและด้านบ าเพ็ญประโยชน์  

2. สนับสนุนใหส้โมสรนสิิตจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้าน

สุขภาพแก่สังคมและด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 

3. การยกย่อง เชิดชู นสิิตจิตอาสา 

2. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุกรายวิชา 

ทางการพยาบาล 

2. การก าหนดให้ทุกรายวิชาทางการพยาบาลมอบหมาย

ให้นิสติค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ 

ที่เป็นภาษาอังกฤษ  

3. จัดให้นสิิตเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

4. การน าเสนอผลงานวิชาการของนิสติในระดับนานาชาติ 

5. การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

3.ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในระบบบริการสุขภาพ 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

 (2) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  

 (3) สามารถใช้ดุลยพินิจในการจัดการประเด็นหรอืปัญหาทางจริยธรรม   

 (4) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ของผูอ้ื่นและตนเอง 

 (5) แสดงออกถึงการมจีติสาธารณะ ค านงึถึงสว่นรวมและสังคม 

 (6) แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ

และสิทธิของพยาบาล 

 (7) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) เรียนรู้จากสถานการณจ์รงิ สถานการณจ์ าลอง กรณีศกึษา 

 (2) บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน รวมทั้งยกกรณีตัวอย่างที่

แสดงใหเ้ห็นถึงประเด็นทางด้านคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ และการด าเนินชีวติ 

 (3) การมอบหมายงานให้รับผดิชอบตามหน้าที่ การท างานเป็นกลุ่ม 

 (4) ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบหรือกติกาการเรียนในช้ันเรียน 

และการฝึกภาคปฏิบัติ  

(5) เน้นให้นสิิตปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาการเรียนในช้ันเรียน การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

การส่งงาน ความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

(2) การไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น 

(3) การไม่ทุจรติในการสอบ 

(4) การสัมภาษณ์ การสังเกต พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 

โดยอาจารย์ อาจารย์พี่เลีย้งแหลง่ฝึก ผูใ้ช้บริการ  

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิตทั้งด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงศาสตร์อื่นที่

ส่งเสริมทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ และปัจจัยที่มีผลต่อระบบ

สุขภาพ 

 (4) มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และ

สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติทางการพยาบาล  

 (5) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 

 (6) ม ีความรู ้ความเข้า ใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที ่เกี ่ย วข ้อง หล ัก

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิผู้ป่วย  

 (7 ) ม ีความรู ้ ความเข้าใจ และเลือกใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ได้เหมาะสมกับ

ประเภทการใช้งาน การสื่อสาร และผู้รับสาร 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การบรรยาย 

(2) การสาธิต และการแสดงกลับ 

(3) การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(4) การอภิปราย  

(5) การสอนโดยเน้นปัญหาเป็นฐาน 

(6) การสัมมนา 

(7) การท าโครงการ 

(8) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง  

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1) สอบ 

(2) รายงาน 

(3) ชิน้งาน  

(4) การสะท้อนคดิ 

(5) การสรุปผังความคิด 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย  วิเคราะห์ และ

เลือกใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อพัฒนาความรู้และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

(2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อหา

แนวทางใหมใ่นการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน และบอกถึงผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 

(3) สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการ

แก้ไขปัญหาและการศกึษาปัญหาทางสุขภาพ 

(4) สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์

และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การสอนโดยเน้นปัญหาเป็นฐาน 

(2) การแก้ปัญหาจากสถานการณจ์ าลอง กรณีศึกษา และสถานการณ์จริง 

(3) การท าโครงการ 

(4) การฝกึปฏิบัติการท าวิจัย 

(5) การผลติผลงานนวัตกรรม 

(6) การอภปิราย 
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(7) การสัมมนา 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สอบ 

(2) รายงาน  

(3) ชิน้งาน/ผลงานนวัตกรรม 

(4) การสะท้อนคดิ 

(5) การสรุปผังความคิด 

(6) การวิเคราะหส์ถานการณ์จ าลอง/กรณีศึกษา/สถานการณจ์ริง 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

(2) สามารถท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่

หลากหลาย 

(3) สามารถความคิดเห็นของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

(4) แสดงออกถึงการมสี่วนรว่มในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอย่างตอ่เนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ               

(1) การสอนกลุ่มย่อย 

(2) การท างานเป็นกลุ่ม เช่น การท ารายงาน การจัดท าโครงการ การฝกึปฏิบัติการ

ท าวิจัย การผลติผลงานนวัตกรรม 

(3) การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ในบทบาทหัวหน้าเวร หัวหน้าทีม และสมาชิกทีม  

(4) การปฏิบัติงานในสถานการณจ์ริงรว่มกับทีมสหวิชาชีพ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

(1) รายงาน 

(2) ชิน้งาน/นวัตกรรม  

(3) การสังเกต/การประเมินการท างานเป็นทีม 

(4) การประเมินการท างานในบทบาทหัวหนา้ทีม สมาชิกทีม  
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 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใชห้ลักทางคณิตศาสตร์ และสถิต ิในการปฏิบัติงาน 

(2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพและมีจริยธรรม 

(4) สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูลทางด้านสุขภาพ 

(2) การน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้า การจัดท ารายงานกรณีศึกษา 

(3) การน าเสนอวิจัย/นวัตกรรม/ชิ้นงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) การสบืค้นขอ้มูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล 

(2) การน าเสนอรายงาน/วิจัย/โครงการ/นวัตกรรม  

(3) การอา้งอิงเอกสาร 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตรท์ี่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) บรรยายสอดแทรกสุนทรียทางการพยาบาล 

(2) จัดให้นสิิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและประเพณีท้องถิ่น 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

(1) การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพ กิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

(2) การสังเกตพฤติกรรมดา้นสุนทรียภาพ 
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2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพและเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม และมีจติบริการด้วยหัวใจความเป็น

มนุษย์ 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การประเมินภาวะสุขภาพและบุคลิกภาพด้วยตนเอง 

(2) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) การประเมินภาวะสุขภาพ 

(2) การประเมินบุคลิกภาพ 

(3) การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ 

 2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อความ

ปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(2) สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

(3) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร 

โดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

(4) สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้ทั้ งในสถานการณ์ จ าลองและใน

สถานการณจ์รงิ  

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1) การฝกึประสบการณ์ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

(2) การมอบหมายให้ดูแลผู้ใช้บริการรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในทุกช่วงวัย และ

ทุกภาวะสุขภาพ 

(3) การน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ 

และรักษาโรค ผูใ้ช้บริการรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ในทุกช่วงวัยและทุกภาวะสุขภาพ 

  2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) การประเมินการฝึกภาคปฏิบัติ 

(2) การประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
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(3) การประเมินการให้ความรูท้างสุขภาพ 

(4) การประเมินการจัดท ารายงานกรณีศึกษา 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ

และ 

การพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการ

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
001101 การใช้ภาษาไทย     ●   ● ●       ●    ○ ○ ○ ●  ●  ● ●       
001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพรอ้ม  
   ●    ●   ●   ●  ●   ● ● ● ●  ●  ● ●       

001103 ภาษาอังกฤษ 

สู่โลกกว้าง 
   ●    ●   ● ●  ●  ●   ● ● ● ●  ●  ● ●       

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    ●    ●   ● ●  ●  ●   ● ● ● ●  ●  ● ●       
002201 พลเมืองใจอาสา  ●  ●   ● ●   ○ ○  ○ ○ ●   ● ●  ○ ○ ○ ● ○ ●       
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     ●   ● ●       ○ ○   ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ●       
003201 การสื่อสาร 

ในสังคมดิจิทัล 
   ●    ●   ● ●  ● ● ●    ○ ○ ● ●  ●  ○       

003202 การจัดการสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
 ●  ●    ●   ● ●  ●  ●   ● ● ● ● ●  ●  ○ ● ○     

004101 ศิลปะ 

ในการด าเนินชวีิต  
   ●    ●   ● ●  ● ● ○    ○  ○ ○ ○ ○ ○ ●       

004201 บุคลิกภาพ 

และการแสดงออกในสังคม  
   ●   ● ●   ● ●   ● ●   ●     ●  ● ●  ●     
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 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ

และ 

การพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการ

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

หมวดวิชาชีพ 

พื้นฐานวชิาชีพ 
363218 กายวิภาคศาสตร์

พืน้ฐาน                
● ● ● ○    ○ ●      ○    ○      ○   ○      

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน      ○ ●    ● ●      ● ○  ○ ○ ●    ○     ○     
361203 จุลชีววิทยา 

และปรสิตวิทยา                         
  ○ ○     ● ● ○ ○   ○ ●   ○ ○ ○ ○     ○ ○      

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน                                            ●    ● ●  ○ ○  ○ ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○ ○  ○ ○      
341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น                         ○     ● ● ●     ●       ○  ○  ○  ○   ●   
366213 พยาธวิิทยา                                ○ ○  ●    ○ ● ●     ○     ●     ●   ○      
146200 ภาษาอังกฤษ 

เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 ●  ●   ● ● ●      ●   ● ● ● ● ● ●  ●         

วชิาชีพ 

ภาคทฤษฎี 
301111 แนวคิดพืน้ฐาน 

และหลักการพยาบาล 1 
● ● ● ●    ● ● ●     ●       ●            

301212 แนวคิดพืน้ฐานและ

หลักการพยาบาล 2 
● ● ● ●    ● ● ●     ● ●      ●  ●          

301113 การสร้างเสริมสุขภาพ ● ●  ●    ● ● ●     ●  ●   ●  ●  ● ● ●  ● ●     
301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ● ●      ● ● ●     ● ●  ●    ●  ● ● ●        
301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 ● ●      ● ● ●     ● ●  ●    ●  ● ● ●        
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 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ

และ 

การพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการ

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 ● ●      ● ● ●     ● ●  ●    ●  ● ● ●        

301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ ●   ●    ● ● ●      ●  ●    ●  ● ● ●        
301141 การพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 1                    
● ● ● ●    ● ● ●     ●   ●    ● ● ● ● ●        

301242 การพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 2 
● ● ● ●    ● ● ● ●    ● ●  ● ● ●   ● ●  ●        

301344 การพยาบาลมารดา 

ทารก และการผดุงครรภ์ 3 
● ● ● ●    ● ● ● ●    ● ●  ● ● ●   ● ●  ●        

301151 การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร์ 1  
● ●  ●    ● ● ●     ● ●  ●    ●  ● ● ●        

301252 การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร์ 2  
● ●  ●    ● ● ●     ●   ●    ●  ● ● ●        

301161 การพยาบาลสุขภาพจิต 

และจติเวช 1 
● ●  ●    ● ●       ●  ●          ●      

301362 การพยาบาล

สุขภาพจิต และจติเวช 2 
● ●  ●    ● ● ●     ●   ●    ●  ● ● ●  ●      

301271 การพยาบาลอนามัย

ชุมชน 1 
● ●      ● ● ●     ●   ●    ●  ●  ●  ● ●     

301372 การพยาบาลอนามัย

ชุมชน 2 
● ●      ● ● ●     ●   ●    ● ● ●  ●  ● ●     

301375 การรักษาโรคเบื้องต้น ● ●      ● ●      ● ●  ●    ●            
301381 กฎหมายและจริยศาสตร์

ส าหรับวิชาชีพพยาบาล 
● ● ● ●    ●     ●  ●   ●  ●    ● ● ●        
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 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ

และ 

การพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการ

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

301382 วิจัยเบือ้งต้นทางการ

พยาบาล 
● ● ● ●    ●   ● ●   ● ● ● ●    ● ● ● ● ●        

301383 การบริหาร 

การพยาบาล 
 ●  ●    ● ● ●    ● ●   ● ● ● ● ●  ● ● ●        

ภาคปฏิบัติ 
301214 ปฏิบัติการพยาบาล

พืน้ฐาน 
● ● ● ●    ● ●       ● ● ● ●   ● ●       ● ● ● ● 

301315 ปฏิบัติการพยาบาล

สร้างเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 
● ● ● ●    ● ●       ● ● ● ●   ● ●       ● ● ● ● 

301316 ปฏิบัติการพยาบาล

สร้างเสริมสุขภาพผู้ใหญ่และ

ผูสู้งอายุ 

● ● ● ●    ● ●       ● ● ● ●   ● ●       ● ● ● ● 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 ● ● ● ●    ● ● ●     ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● 

301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 ● ● ● ●    ● ● ●     ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● 

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 ● ● ● ●    ● ● ●     ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● 

301432 ปฏิบัติการพยาบาล

ผูสู้งอาย ุ
● ● ● ●    ● ● ● ●    ● ● ● ●  ●  ● ● ● ● ●    ● ● ● ● 

301243 ปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุง

ครรภ์ 1 

● ● ● ●    ● ● ●     ● ●  ● ●   ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

301445 ปฏิบัติการพยาบาล

มารดา ทารก และการผดุง

ครรภ์ 2 

● ● ● ● ● ●  ● ● ●     ● ●  ● ●   ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 
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 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุน 

ทรีย 

ภาพ 

7. ทักษะ 

การส่งเสริม

สุขภาพ

และ 

การพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการปฏิบัติการ

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 

301353 ปฏิบัติการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์  
● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●    ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●    ● ● ● ● 

301363ปฏิบัตกิารพยาบาลจติเวช ● ● ● ●    ● ● ●     ●   ● ●     ● ●   ●  ● ● ● ● 

301373 ปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน 1 
● ● ● ● ● ●   ● ●     ● ●   ● ● ● ●  ●  ●  ●  ● ● ● ● 

301747 ปฏิบัติการพยาบาล

อนามัยชุมชน 2 
 ● ● ●    ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

301476 ปฏิบัติการรักษาโรค

เบื้องต้น 
● ● ● ● ● ●  ● ● ●     ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

301484 สัมมนา ● ●  ●    ● ● ● ●   ● ● ●  ●  ●  ●  ● ● ●        

301485 ปฏิบัติบริหารการ

พยาบาล                     
● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

301486 ปฏิบัติการพยาบาล

วิชาชีพ                          
● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 



87 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับช้ันปี โดย 

2.1.1 จัดให้มกีารทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาทุกภาคการศกึษา 

2.1.2 จัดให้มกีารทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับช้ันปี หลังสิน้สุดภาคการศกึษาฤดูร้อน ทุกปี

การศกึษา  

2.1.3 ก าหนดให้มีการรายงานผลการทวนสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตอ่คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ทุกภาคการศกึษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร โดย 

จัดให้มกีารทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศกึษา/บัณฑติใหม่ 

ครอบคลุมในประเด็นของความคาดหวังของหลักสูตร โดยเก็บข้อมูลจาก  

2.2.1 ผูส้ าเร็จการศกึษา/บัณฑติใหม่ 

2.2.2 หัวหนา้งานของผู้ส าเร็จการศกึษา/บัณฑติใหม่ 

2.2.3 ผูใ้ช้บัณฑิต     

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

3.2 หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3.3 มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

3.4 ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย        

3.5 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม         

 3.6 สอบผา่นประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.3 จัดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ เรื่อง “หลักสูตร” จาก กรรมการบริหารหลักสูตร 

1.4 จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าอบรมในหลักสูตรศาสตร์และศลิป์การสอนทางการพยาบาลในคลินิก 

1.5 จัดให้อาจารย์ใหม่ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพในคลินกิอย่างน้อย 3 เดือน 

1.6 จัดให้มีอาจารย์อาวุโสในกลุ่มวิชาเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล 

1.7 จัดให้อาจารย์ใหม่ได้สอนภาคปฏิบัติ โดยมีอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลีย้งอย่างน้อย 1 ปี 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการเรียนการสอน แบบ active learning 

2.1.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม 

คิดสร้างสรรค ์และคิดอย่างเป็นระบบ 

2.1.3 จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะของอาจารย์ด้านจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 

และจติสาธารณะ 

2.1.4 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านภาวะผูน้ า และการเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 

2.1.5 จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการสร้างการมสี่วนรว่มในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน     

2.1.6 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

จรยิธรรม และอัตลักษณ์บัณฑิต 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามแผน 

การให้บริการวชิาการ และการเปิดบัณฑิตศกึษาของคณะพยาบาลศาสตร์   

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 

2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารย์ในการจัดท าต ารา/หนังสือ หรอื นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน 

2.2.4 พัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.5 สนับสนุนให้น าเสนอผลงานทางวชิาการในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน  

    1.1 คณะแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล  

และแนวทางควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1.2.1 ก าหนดให้ท ุกรายวิชา จ ัดท ารายละเอ ียดของรายวิชาภาคทฤษฏี (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) และให้มีการวิพากษ์ร่วมกับทีมผู้สอนให้แล้วเสร็จ

ก่อนการเปิดภาคการศกึษา อย่างนอ้ย 1 เดือน 

1.2.2 การก าหนดกลยุทธ์และวิธีการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้มีลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

1.2.3 ให้มีการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดทุกรายวิชา  

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และมีมติเห็นชอบก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างน้อย 2 สัปดาห ์

1.2.4 ให้มีการวิพากษ์ข้อสอบร่วมกัน ระหว่างทีมผู้สอนและอาจารย์ผู้สอนนอกกลุ่มวิชา 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนก าหนดการสอบกลางภาค และปลายภาค หลังจากสอบแล้วใหม้ีการวิเคราะห์

ข้อสอบทุกรายวิชา และรวบรวมข้อสอบที่มคีุณภาพเก็บไว้ในคลังข้อสอบ 

1.2.5 ให้มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิ ชาภาคทฤษฏี (มคอ.5) และรายวิชา

ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา และรายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

1.2.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาคทฤษฏี

(มคอ.5) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร(มคอ.7) เมื่อสิ้นปี

การศกึษาเพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนในปีการศกึษาถัดไป 

1.2.7 เมื่อครบรอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดปีการศกึษา   

1.2.8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

เอกสารรายงานได้แก่ ส าเนารายงานของรายวิชาทุกวิชา วิธีการให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้

ในการประเมิน สรุปผลการประเมินของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ประเมินและผลการประเมินจาก

ผูใ้ช้บัณฑิต   

1.3 คณะประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และแนวทางควบคุม

คุณภาพ 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายความรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละ

รายวิชาให้กลุ่มวิชา และกลุ่มวชิาพิจารณามอบหมายผูร้ับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานรายวิชา และผูส้อน 
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1.5 กลุ่มวิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาที่รับผดิชอบ เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ทุกรายวิชา และ

ด าเนนิการประเมินการสอนของอาจารย์ 

1.7 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทวนสอบ/ประเมินผลการด าเนินงาน ติดตาม

รายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

2.2 ผูส้อบความรูข้อขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ผา่นในปีแรก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.3 บัณฑติมงีานท าในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3. นิสิต 

3.1 การรับนสิิต 

     3.1.1  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะ และด าเนนิการตามขั้นตอนการรับเข้า ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.2 คณะ/หลักสูตรก าหนดจ านวนรับนิสติในแต่ละปีการศึกษา 

3.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2.1 เข้ารับการทดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษส าหรับนิสติปริญญาตรี 

3.2.2 เข้ารับการปฐมนิเทศชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ การเทียบเรียนรายวิชา การลงทะเบียน 

การโอนย้ายสาขา การพ้นสภาพนิสิต การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียน การได้รับค าปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา การใชชี้วติในมหาวิทยาลัย สิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ 

3.2.3 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

ของนสิิตช้ันปีที่ 1 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา 

 3.3.1 คณะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแกน่ิสติ ตลอดระยะเวลาการศกึษาในหลักสูตร 

 3.3.2 คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติตามความคาดหวังของหลักสูตร 

3.3.3 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ม ีVisiting Professors 

ที่มาช่วยสอนหรอืให้ประสบการณแ์ก่นิสติ และ/หรือการส่งนิสติไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศกึษา 

3.4.1 อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

3.4.2 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
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4. อาจารย์ 

4.1 การบรหิารและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 อาจารย์ใหม่ 

1)  ก าหนดเกณฑร์ับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน

วิชาชีพ 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์   

1) คณะกรรมการประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาด้านอัตราก าลังอาจารย์ใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

2) ก าหนดบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3) มอบหมายภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ 

และประสบการณ์ 

4) พัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลติผลงาน

ทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

5) คณะจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีคุณวุฒิ ต าแหนง่

ทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.1.3 ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 

1) ก าหนดให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องไม่นอ้ยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อปีการศกึษา 

2) จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี

ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เช่น การจัดสรรทุนน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศ ทุนอบรม 

3) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน การจัดท าต ารา หนังสือ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

 4.2.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 4.2.3 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพิ่มขึน้ทุกป ี

 4.2.4 จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงในฐานขอ้มูล 

TCI และ Scopus เพิ่มขึ้นทุกปี 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

4.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน 

    5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรมคีวามสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

 5.1.2 มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการด าเนินงานเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

5.1.3 จัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การสร้าง

ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อให้หลักสูตรมีมาตรฐาน

ตามเกณฑ ์

  5.1.4 พัฒนาหลักสูตรภายใต้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย นิสิต บัณฑิต 

ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เช่ียวชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็น

บุคคลภายนอก และผูแ้ทนสภาการพยาบาล 

5.1.5 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดท ารูปเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง เพื่อเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการวิ ชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สภาการพยาบาล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. 

เพื่อให้ความเห็นชอบ  

5.1.6 จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร หาแนว

ปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่างน้อยภาคการศกึษาละ 2 ครั้ง และมีการควบคุม

ก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 - มคอ.7 ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การก าหนดผู้สอน  

1) ผูส้อนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูแ้ละความช านาญใน

เนือ้หาวิชาที่สอน  

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 

การจัดการเรียนการสอน 

 1) มีการก ากับมาตรฐานการท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้าน

เนือ้หา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
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 2) ก ากับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา

และก ากับให้ด าเนินการสอนตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ใชว้ิธีการสอนที่หลายหลายในการพัฒนาทักษะการเรียนรูข้องนิสติ 

2) สง่เสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสติระหว่างเรียนเพื่อเพิ่ม

ประสบการณก์ารเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ 

3) สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่ อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ มี

ประสิทธิภาพ  

4) สนับสนุนการน าการบริการทางวิชาการ การวิจัย การท านุศิลปวัฒนธรรม เข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

5) มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของนิสิต 

โดยการมีสว่นร่วมของอาจารย์พี่เลีย้งจากสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

5.3.2 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าสอบประมวลผลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลตามเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย สอบผา่นรอ้ยละ 100 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปรญิญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์ 

ผลการด าเนนิการผ่านไม่ต่ ากว่าระดับ “ด”ี ทุกปี  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ  

 คณะได้จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณแผ่นดินและรายได้ เพื่อจัดซื้อ หนังสือ 

ต ารา วารสาร สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา คอมพิวเตอร์และวัสดุ

ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความคาดหวัง

ของหลักสูตร การส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และเป็นไปตามเกณฑข์องสภาวิชาชีพ  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 คณะฯ จัดท าฐานข้อมูล หนังสือ วารสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ของคณะ และมีการวิเคราะห์ข้อมูล

ประจ าทุกปี โดยจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทดแทนและจัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป

ตามคาดหวังของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑข์องสภาวิชาชีพ (ภาคผนวก ซ) 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

 6.3.1 ประเมินความพึงพอใจวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด จากนิสิต 

อาจารย์ และบุคลากร  

 6.3.2 ส ารวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน จาก อาจารย์ เจ้าหน้าที่

หอ้งปฏิบัติการพยาบาล และบรรณารักษ์ 

 6.3.3 ส ารวจความต้องการรายชื่อหนังสือ ต ารา วารสาร สื่อการสอน จาก อาจารย์  

 6.3.4 จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการใช้ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 6.4.1 ประเมินความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี  

ภาคทดลอง ภาคปฏิบัติ และคุณลักษณะพิเศษตามหลักสูตรที่ก าหนด โดยประเมินจาก นิสิต อาจารย์ 

อาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝกึ เจ้าหนา้ที่หอ้งปฏิบัติการพยาบาล บรรณารักษ์ นักวิชาการศกึษา (ด้านวิชาการ

และด้านพัฒนานิสติ) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์   

 6.4.2 วิเคราะหข์้อมูลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ ์หนังสือ ต ารา วารสาร สื่อการสอน  

 6.4.3 น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรในทุกปีการศึกษา 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม     

ในการประชุมวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ และสอดคล้องกับ มคอ.1 ทุกประเด็นเป็น

อย่างนอ้ย 

     

3. มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 ให้แลว้

เสร็จทุกรายวิชาก่อนเปิดท าการสอนทุกภาคการศกึษา 

     

4. มีการจัดท า มคอ.5 หรอื มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด       

ภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้สมบูรณ์ทุกรายวิชา 

     

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาตามผลการ

เรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25        

ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนาหรอืปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่ผ่านมา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมคีุณสมบัติครบตามก าหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรสีาขาพยาบาลศาสตรเ์ป็นอย่างนอ้ย 

     

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ ค าแนะน า หรอืการ

อบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

 
 

    
 

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ 

การจัดการเรียนการสอน และวชิาชีพทุกปีไม่นอ้ยกว่า 15 ช่ัวโมง ตอ่ปี

การศกึษา 

     

11. บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาตรงตาม

งานที่รับผดิชอบทุกคนในแต่ละปี  

     

12. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายหรอืบัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

14. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

พยาบาล เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

15. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียน

การสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

รวม 12 13 13 14 15 

 

 

การประเมินผล 

 สถาบันการศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ใน

เกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา จึงจะขอรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตรจากส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมินผ่านในระดับดี ต้องมีการด าเนินครบตามข้อ 1-10 

และอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนนิงานรวมที่ระบุไว้ในแตล่ะปี  
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      1.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตทุกช้ันปี  

1.1.2 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ 

1.1.3 น าเสนอผลในที่ประชุมอาจารย์ 

1.1.4 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอนกรณีที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ให้ผู้เรยีนประเมินผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา 

1.2.2 ให้ผู้รว่มงาน/ผู้บังคับบัญชา ประเมินทักษะการสอนของผู้สอน 

1.2.3 น าผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์มาวางแผนปรับปรุงทักษะการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.1.1 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในนิสิตช้ันปีสุดท้าย 

2.1.2 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในศิษย์เก่า 

2.1.3 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสติจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย/ผูใ้ช้บัณฑติ 

2.1.4 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสติจากอาจารย์ 

2.1.5 มีการน าผลการประเมินหลักสูตรให้ผูท้รงคุณวุฒิวิพากษ์ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

จัดท าการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผูท้รงคุณวุฒิในสาขา ตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2 คน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1.1 จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร 

4.1.2 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.2 คณะกรรมการประจ าคณะ 

4.2.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลยัพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา ว่าด้วย การศกึษาเพื่อปรญิญาพยาบาลศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง    พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 30 30 

1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ - 21 30 

1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก - 9 - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกิต 107 106 

2.1 วิชาทางทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 82 70 

2.2 วิชาปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 25 36 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม  (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 143 142 
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การเปรียบเทยีบหลักสูตรเก่า พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบงัคับ จ านวน 30  หน่วยกิต 

 

001103  ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101  การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5)  

001111  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5)  

001112  ภาษาองักฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกวา้ง 3(2-2-5)  

005171  ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) 001204  ภาษาอังกฤษกา้วหน้า 3(2-2-5) คงเดิม 

005172  การจัดการการด าเนินชีวติ 3(3-0-6) 002201  พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5)  

005173  ทักษะชีวติ 2(1-2-3) 002202  สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5)  

003134  พะเยาศกึษา 3(3-0-6) 003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)  

(เลือกเรียนกลุ่มวิชาพลานามัย      1     หน่วยกิต) 003202  การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5)  

004150  กอล์ฟ 1(0-2-1) 004101  ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5)  

004151  เกม 1(0-2-1) 004201  บุคลิกภาพและการแสดงออก 

ในสังคม 

3(2-2-5)  

004152  บริหารกาย 1(0-2-1) -   

004153  กิจกรรมเข้าจังหวะ 1(0-2-1) -   

004154  ว่ายน้ า 1(0-2-1) -   

004155  ลีลาศ 1(0-2-1) -   

004156  ตะกร้อ 1(0-2-1) -   

004157  นันทนาการ 1(0-2-1) -   

004158  ซอฟท์บอล 1(0-2-1) -   

004159  เทนนิส 1(0-2-1) -   

004160  เทเบิลเทนนิส 1(0-2-1) -   

004161  บาสเกตบอล 1(0-2-1) -   

004162  แบดมินตัน 1(0-2-1) -   

004163  ฟุตบอล 1(0-2-1) -  ปิดรายวชิา 

004164  วอลเล่ย์บอล 1(0-2-1) -   

004165  ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1) -   

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต    

001113  ภาษาองักฤษเชงิวิชาการ 3(3-0-6) -   

002121  สารสนเทศศาสตร์เพื่อ การศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) -   

002122  ปรัชญาเพื่อชีวติ 3(3-0-6) -   

002123  ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) -   

002124  ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย 3(3-0-6) -   

002125  ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0-6) -   

002126  ศิลปะในชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) -   

003131  กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) -   

003132  ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0-6) -   

003133  วิถีไทย วถิีทัศน ์ 3(3-0-6) -   
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 

003135  การเมือง เศรษฐกิจ และ สงัคม 3(3-0-6) -   

006140  มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -   

006141  คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพืน้ฐาน 3(3-0-6) -   

006142  คณติศาสตร์ส าหรับชีวติในยุค

สารสนเทศ 

3(3-0-6) -  ปิดรายวชิา 

006143  ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) -   

006144  อาหารและวิถีชวีิต 3(3-0-6) -   

006145  พลังงานและเทคโนโลยี ใกล้ตัว 3(3-0-6) -   

005170  พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) -   

006245  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 106 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  

106 หน่วยกิต 

  

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า  

21  หน่วยกิต 

  

341334  เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 

             Basic Pharmacology 

       การน าสู่บทบาทของวิชาชีพ ในการใชย้า

รักษาโรค (รวมทั้งความหมายและลักษณะยา 

มาตรวัดยา รูปแบบ ยาเตรียมวิถีการให้ยา

และกฎหมาย) เภสชัจลนศาสตร์ของยาและ

กลุ่มยาต่าง ๆ (การออกฤทธิ์ สรรพคณุ ข้อ

ห้ามใช้ยา ปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์ ข้อควรระวัง

และปฏกิิริยาของยา 

 Introduction to the professional’s 

evolving role in drug therapy (Including drug 

and their characteristics, drug formulation, 

routes of administration and drug laws). 

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 

drug therapy and drug classification profiles 

(describes the actions, uses, 

contraindications, adverse reactions, 

precautions and interactions) 

3(3-0-6) 341334  เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 

       Basic Pharmacology    

 การน าสู่บทบาทของวิชาชีพ ในการใชย้า

รักษาโรค (รวมทั้งความหมายและลักษณะยา 

มาตรวัดยา รูปแบบ ยาเตรียมวิถีการให้ยาและ

กฎหมาย) เภสัชจลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยา

ต่าง ๆ (การออกฤทธิ์ สรรพคุณ ข้อหา้มใชย้า 

ปฏิกิริยาไม่พงึประสงค์ ข้อควรระวังและ

ปฏิกิริยาของยา 

 Introduction to the professional’s evolving 

role in drug therapy (Including drug and their 

characteristics, drug formulation, routes of 

administration and drug laws). 

Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 

drug therapy and drug classification profiles 

(describes the actions, uses, contraindications, 

adverse reactions, precautions and 

interactions) 

3(3-0-6) คงเดิม 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

       English for Specific Purposes        

 ศึกษาภาษาองักฤษในบรบิทที่

เฉพาะเจาะจงโดยใชท้ักษะการฟัง พดู อ่าน 

และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูด

และการเขียนทีม่ีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่

นิสิตก าลงัศึกษาอยูใ่ห้มคีวามสอดคลอ้งกับ

ค าศัพท์เฉพาะทางมากขึน้ 

 

3(3-0-6) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

          English for Specific Purposes 

          การใชภ้าษาอังกฤษในบรบิทที่

เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทกัษะการฟัง พูด อ่าน 

และเขียน ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิิต

ก าลังศกึษา 

 

 

 

3(3-0-6) ปรับค าอธบิายรายวชิา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 

         Studying English in more specific contexts 

through listening, speaking, reading, and 

writing skills with additions of various speaking 

and writing topics related to students’ study 

areas with more technical term 

         English in specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skills 

related to students’ discipline 

301100 ชีวสถิตแิละระบาดวิทยา 

Biostatistics and Epidemiology    

 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับชีวสถิต ิสถติิเชิง

พรรณนา การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน  การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตแิละ

สถิตชิีพ ประโยชน์ของสถิตทิางด้านระบาด

วิทยา ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยา 

การกระจายโรค การเฝ้าระวังและการ

สอบสวนทางระบาดวิทยา 

         Introduction to biostatistics, descriptive 

statistics, estimation, testing of hypothesis, 

data analysis, benefits of statistics on epidemiology, 

introduction to epidemiology, the spread 

and investigation on epidemiology 

3(3-0-6) - - ปิดรายวชิา 

เนื่องจากน าเนือ้หา

ระบาดวิทยา ไปบรรจุใน

รายวิชาการพยาบาล

อนามัยชุมชน 2 และ

เนือ้หาชีวสถิต ิบรรจุใน

รายวิชาการวิจัยเบือ้งต้น

ทางการพยาบาล 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 

      Cell and Molecular Biology 

 ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล ์

องค์ประกอบเคมีพืน้ฐานของสิง่มีชีวติ 

พลังงานชีวภาพ การท างานของเอนไซม์ใน

กระบวนการเมแทบอลิซมึ โครงสรา้งและ

หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลลแ์ละองค์ประกอบของ

เซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม  

สรรีวิทยาของเซลล์  ความสัมพนัธ์ของเซลล์

และออร์แกเนลล ์

 Cell theories, basic properties of cells, 

the chemical basis of life, bioenergetics, 

enzymes and metabolism, structure and 

function of cell membrane and intracellular 

compartments, expression of genetic 

information, cell physiology, relationships 

between cell and organelles 

3(3-0-6) -  ปิดรายวชิา 

เนื่องจากพิจารณาแล้ว

พบว่า เนือ้หารายวิชา 

นิสิตเรยีนมาแล้ว 

ในระดับมัธยมศึกษา 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

      Basic Anatomy 

 บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์

วิทยา เนือ้เย่ือบุผวิและเนือ้เย่ือเกี่ยวพัน ระบบปก

คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ

3(2-3-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

      Basic Anatomy 

บทน าสู่กายวภิาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์

วิทยา เนื้อเยื่อบุผวิและเนือ้เย่ือเกี่ยวพัน ระบบ

ปกคลมุรา่งกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย 

ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบรับ

3(2-3-6) คงเดิม 
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อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือดระบบหายใจ ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุเ์พศหญงิ 

 Introduction to basic anatomy and 

cytology, Epithelium and connective tissue, 

Integumentary system, Skeletal system, 

Muscular system, Nervous system, Sensory 

system and special sense organs, 

Cardiovascular system, Lymphatic system 

and blood, Respiratory system, Digestive 

system, Urinary system, Endocrine system, 

Male reproductive system and Female 

reproductive system 

ความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือด

ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธุ์เพศชาย 

และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง  

 Introduction to basic anatomy and 

cytology, Epithelium and connective tissue, 

Integumentary system, Skeletal system, 

Muscular system, Nervous system, Sensory 

system and special sense organs, 

Cardiovascular system, Lymphatic system and 

blood, Respiratory system, Digestive system, 

Urinary system, Endocrine system, Male 

reproductive system and Female reproductive 

system 

366213 พยาธิวทิยา 

      Pathology  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และ

เนือ้เย่ือรวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลงัไดรั้บ

อันตรายและเกิดโรคโดยทั่วไป ตลอดจนผล

การเปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพทีม่ตี่อการ

ท างานของอวัยวะนั้น ๆ อันเป็นการแสดง

อาการของโรคระบบต่าง ๆ 

 Study the changing of cell, tissue and 

organ response to abnormal stimulation  from 

the environment such as cell injury, 

inflammation, neoplasia for basic 

understanding the systemic diseases 

especially terminology and clinical  

manifestation 

3(2-3-6) 366213 พยาธิวทิยา 

       Pathology  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และ

เนือ้เย่ือรวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลงัไดรั้บ

อันตรายและเกิดโรคโดยทั่วไป ตลอดจนผลการ

เปลี่ยนแปลงหรือพยาธิสภาพที่มตี่อการท างาน

ของอวัยวะนั้น ๆ อันเป็นการแสดงอาการของ

โรคระบบต่าง ๆ 

 Study the changing of cell, tissue and 

organ response to abnormal stimulation from 

the environment such as cell injury, 

inflammation, neoplasia for basic 

understanding the systemic diseases 

especially terminology and clinical  

manifestation 

3(2-3-6) คงเดิม 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

      Basic Biochemistry 

 นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด 

โครงสรา้งและคุณสมบัตขิองสารชีวโมเลกุล 

ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิดและกรด

นิวคลีอกิ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

การสรา้งโปรตีน และการควบคมุ กลไกการ

ควบคุมทางชีวเคมขีองฮอร์โมน บทบาทของ

โภชนาการต่อการด ารงชีวติ ชีวพลงังาน

ศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวถิีเมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธ์ของชีวเคมกีับภาวะความ

ผิดปกติ และชีวเคมขีองเลือดและปสัสาวะ 

3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 

       Basic Biochemistry 

       หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและ

การท างานของเอนไซต์ การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับ

ภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือดและ

ปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี

ของสารชีวโมเลกุล 

3(2-3-6) ปรับค าอธบิายรายวชิา 
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 Definition and principle of biochemistry, 

types, structures and properties of 

biomolecules including carbohydrate, 

protein, lipid and nucleic acid, genetic 

expression, protein synthesis and regulation, 

regulation mechanisms of hormone actions, 

roles of nutrition on life style, bioenergetic, 

integration of metabolism pathways, 

relationship between biochemistry and 

disorders and biochemistry of blood and 

urine 

       Principle of biochemistry, types, 

structures and properties of biomolecules 

including carbohydrate, protein, lipids and 

nucleotides, properties and activities of 

enzyme, central dogma, techniques in 

molecular biology, hormonal regulation, 

bioenergetics, metabolic pathway 

interrelationships, biochemical disorders, 

biochemistry of blood and urine and 

biochemical properties testing for biomolecules 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 

          Microbiology and Parasitology 

     ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์

และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรค       

ระบาดวิทยา การปอ้งกันการเกดิโรค การควบคุม 

และการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต  

การติดเชื้อและกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

          Species, morphology, characteristics 

of microorganisms and parasites that affect 

health, pathogenesis, epidemiology, 

prevention, control and growth inhibition of 

microorganisms and parasites, infection and 

host defense mechanism 

3(2-3-6) 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology ชนิด รูปรา่ง 

ลักษณะของจุลนิทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อ

สุขภาพอนามัย การเกดิโรค       ระบาดวิทยา 

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการ

ยับยัง้การเจริญของจุลินทรีย์และปรสิต  การติด

เชือ้และกลไกการต้านทานต่อการติดเชือ้ 

          Species, morphology, characteristics of 

microorganisms and parasites that affect 

health, pathogenesis, epidemiology, 

prevention, control and growth inhibition of 

microorganisms and parasites, infection and 

host defense mechanism 

3(2-3-6) คงเดิม 

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 

         Basic Physiology 

         หน้าที่ กลไกการควบคุมทางสรีรวิทยา

ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การควบคุม

อุณหภูมิในร่างกายมนุษย ์  

 Function and physiological control 

mechanisms of cell, nervous system, 

muscular system, cardiovascular system, 

respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary, endocrine glands, reproductive, 

body temperature regulation in human body 

3(2-3-6) 367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน 

         Basic Physiology 

         หน้าที่ กลไกการควบคุมทางสรีรวิทยา

ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบ

ต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ การควบคุมอุณหภูมิใน

ร่างกายมนุษย ์  

 Function and physiological control 

mechanisms of cell, nervous system, muscular 

system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary, 

endocrine glands, reproductive, body 

temperature regulation in human body 

3(2-3-6) 

368200 โภชนบ าบัด 

           Nutrition therapy  

          ความส าคัญของโภชนาการต่อการ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ โภชนาการในแต่ละวัย 

3(3-0-6) -  ปิดรายวชิา 

เนื่องจากน าเนือ้หา

รายวิชาไปบรรจุในการ

พยาบาลทุกช่วงวัย คือ 
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การประเมินภาวะโภชนาการเบื้องต้น อาหารทาง

การแพทย์ส าหรับผู้ป่วย และโภชนบ าบัดของ

โรคที่ส าคัญ 

 Importance of nutrition on human 

living, nutrition in periodical ages, basic 

assessment of nutritional status, medical 

foods for patient, and nutritional therapy of 

important diseases 

การพยาบาลเด็ก  

การพยาบาลผูใ้หญ่  

และการพยาบาล

ผู้สูงอายุ 

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ านวน 77 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพ จ านวน 85 หน่วยกิต  

301104  แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 1 

วิวัฒนาการและลักษณะของวิชาชีพ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการ

พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล บทบาทและความ

รับผิดชอบของพยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะ

สุขภาพความเจ็บป่วยและการพยาบาลแบบ

องค์รวม ทฤษฎีการพยาบาล กระบวนการ

พยาบาล  การติดต่อสื่อสาร 

 The evolution and characteristic of 

nursing profession in Thailand and foreign 

countries, factors affecting the development 

of nursing profession, role and responsibility 

of nurses, concepts of health and illness, 

holistic nursing, nursing theory, nursing 

process  and communication in nursing 

  2(2-0-4) 301111  แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 

วิวัฒนาการของการพยาบาลและวชิาชีพ

การพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการ

พยาบาล บทบาทหน้าที่ของพยาบาล แนวคิด

เกี่ยวกับภาวะสขุภาพและความเจ็บปว่ย การ

พยาบาลแบบองค์รวม แนวคิดและทฤษฎี

ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล และ

การสื่อสารทางการพยาบาล 

Evolution of nursing and nursing 

profession, factors affecting nursing 

profession, roles of nurses, concept of health 

and illness, holistic nursing, concept and 

nursing theory, nursing process and 

communication in nursing. 

  2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

และ 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 

 

301105  แนวคิดพืน้ฐานและหลกัการพยาบาล 2 

             แนวคิด หลักการและเทคนคิ

ทางการพยาบาลพืน้ฐาน  การรวบรวมผลตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล และการประเมิน

ภาวะสุขภาพของบคุคลแต่ละช่วงวัย 

             Concepts, principles and techniques 

of basic nursing, collecting results of laboratory 

examination, result interpretation and health 

assessment in each age group 

3(3-0-6) 

 

301212  แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2 

แนวคิดและหลักการพยาบาลพืน้ฐาน การ

เก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลตรวจทาง

ห้องปฏบิัติการ การประเมินภาวะสุขภาพของ

บุคคล และฝึกปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐานใน

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 

Basic concepts and principles in nursing, 

specimen collection and interpretation of 

laboratory tests, health assessment and 

practicum basic nursing in laboratory. 

 

4(2-6-7) ยุบรวมเปน็ 1 รายวชิา 

คือ แนวคิดพื้นฐาน

และหลักการพยาบาล 

1 

เนื่องจากปรับการเรียน

การสอนเป็น การสอน

ทฤษฎีพร้อมการสอน

ภาคทดลองใน

ห้องปฏบิัติการพยาบาล 

 301106  แนวคดิพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 3 

            Basic Concepts and Principles in 

Nursing III 

            ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพยาบาลพืน้ฐาน 

การประเมินภาวะสุขภาพของแต่ละวยั ทั้งด้าน

ร่างกายและจิต  ในห้องปฏบิัติการพยาบาล 

 

 

 

2(0-4-2) 
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             Nursing practicum in basic nursing 

techniques, health assessment in each age 

both physical and psychological health in 

the laboratory 

301101 การสรา้งเสรมิสุขภาพ       

Health Promotion  

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาการ

ของบุคคลแต่ละวัยและการสร้างเสริมสุขภาพ 

การสรา้งเสรมิสุขภาพบุคคลแตล่ะวัยแบบองค์

รวม บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริม

สุขภาพกลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพและ

นวัตกรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

Concepts and theory of human 

development in each age, health promotion 

in holistic care, the nurse’s role, techniques 

and innovations in health promotion 

2(2-0-4)   301113 การสรา้งเสรมิสุขภาพ       

Health Promotion  

แนวคิด ทฤษฎีพฒันาการของบุคคลแต่ละช่วง

วัย การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยของ

บุคคลแบบองค์รวมทกุช่วงวัย บทบาทของพยาบาลใน

การสร้างเสริมสุขภาพ กลวิธกีารสร้างเสริมสุขภาพ

และนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ 

Concepts and theories of human 

development in each age, health promotion 

prevention of illness in holistic care, nurse’s 

roles, techniques, and innovations in health 

promotion. 

2(2-0-4)   เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

และ 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 

301102 ก ารให้ ค วาม รู้ท างสุ ข ภ าพ แล ะ

เทคโนโลยสีารสนเทศทางการพยาบาล   

    Health Education and Nursing Information 

      แนวคิด ทฤษฎีวธิีการให้ความรูท้าง

สุขภาพแก่ผู้ใช้บรกิารทั้งรายบุคคลและ      

รายกลุ่ม ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 

และการใชเ้พื่อพัฒนาการให้บรกิารพยาบาล

และวิชาชีพการพยาบาล 
      Concepts and theories of health 

education , methods of health education for 

individual and group clients, nursing 

information and technology, the application 

of  information and technological system in 

administration, nursing practice, education 

and research in nursing 

2(1-2-3) - - ปิดรายวชิา 

เนื่องจาก น าเนือ้หา

รายวิชาบรรจุในรายวิชา

การสรา้งเสรมิสุขภาพ 

301103 การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม       

Transcultural Nursing 

แนวคิดสั งคม วัฒนธรรม ภาวะ

สุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาล และระบบ

สุขภาพ ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม บทบาท

ของพยาบาลในการดูแลผู้ รับบริการต่าง

วัฒนธรรมด้วย  หัวใจความเป็นมนุษย์  

Concepts of socio-culture, system 

in the perspective of socio-culture, the role 

of the nurse in caring for cross cultural 

clients with humanized nursing care 

2(2-0-4) - - ปิดรายวชิา 

เนื่องจาก น าเนือ้หา

รายวิชาบรรจุในรายวิชา

แนวคิดพื้นฐานและ

หลักการพยาบาล 1 
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301207 ปฏิบัติการพยาบาล 1      

Nursing Practicum  

ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการพยาบาล

พื้นฐานมนุษย์ แก่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มี

ปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยค านึงถึงสิทธิ

มนุษยชนผู้ใช้บรกิาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum in uncomplicated nursing 

human technique for child, adults, elderly 

and mental clients by considering the 

client’s rights and the professional ethics 

1(0-4-2) 301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน     

Practicum in Fundamental Nursing 

ฝึกปฏิบัติการใชก้ระบวนการพยาบาล 

ในการปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐานแกผู้่ใช้บรกิาร

ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยค านงึถึงสิทธิ

ผู้ใช้บรกิารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in basic 

nursing care for uncomplicated clients with 

client rights and the professional ethics 

considerations. 

2(0-6-3) ปรับชือ่ เปลีย่นรหัส

รายวชิา  

ค าอธิบายรายวชิา  

และเพิ่มหน่วยกิต 

301211 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง

ครรภ์ 1   

 Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

        แนวคิดและหลักการในการส่งเสรมิ

สุขภาพสตร ีการวางแผนครอบครัว  การ

ตั้งครรภ์ พัฒนาการของทารกในครรภ์ การ

พยาบาลสตรีในทุกระยะของการตั้งครรภ์  

การคัดกรองสตรตีัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสีย่งและ

การส่งต่อ การปรับตัวของสตรตีั้งครรภ์และ

ครอบครัว 

 Concepts and principles of women health 

promotion, family planning, pregnant and 

fetal development, pregnant women’s 

nursing care in every stage, high risk 

pregnant screening and referring, the 

adaptation of the pregnant women and the 

family 

2(2-0-4 301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1      

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

        แนวคิดและหลักการในการส่งเสรมิ

สุขภาพสตร ีการวางแผนครอบครัว การ

ตั้งครรภ์ พัฒนาการของทารกในครรภ์ การ

พยาบาลสตรีในทุกระยะของการตั้งครรภ์ การ

คัดกรองสตรตีัง้ครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่ง

ต่อ การปรับตัวของสตรตีั้งครรภ์และครอบครัว 

Concepts and principles of women health 

promotion, family planning, and pregnant and 

fetal development, nursing care for each 

phase of pregnancy, high-risk pregnancy 

screening and referring, adaptation of  

pregnant women and family. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1     

   Practicum in Maternal and Newborn 

Nursing and Midwifery  

     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการส่งเสริม

สุขภาพสตรี การวางแผนครอบครัว การ

พยาบาลสตรี ในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรอง

สตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่ อ   

โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

   Practicum in promoting the women’s  

health, family planning, nursing of women in 

pregnancy stage, high risk pregnant women 

screening and referring by considering the 

1(0-4-2) 301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1     

   Practicum in Maternal and Newborn Nursing 

and Midwifery  

     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ใน

การส่งเสรมิสขุภาพสตร ีการวางแผนครอบครัว 

การพยาบาลสตรี ในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรอง

สตรตีั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการสง่ต่อ โดย

ค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บรกิาร ความเป็นปจัเจกบุคคล 

ความแตกต่างทางวฒันธรรม จรยิธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Practicing nursing process in women 

health promotion, family planning, nursing 

care for pregnant women, high-risk pregnant 

2(0-6-3) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 

และจ านวนหน่วยกิต 



124 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 

client’s rights and the professional ethics women screening and referring with 

considerations of client rights, individuality, 

cultural diversity, ethics, and laws. 

301312 การพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 2 

   แนวคิดเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการ

คลอด การพยาบาลสตรีมีครรภ์และทารกใน

ทุกระยะของการคลอด  การท าคลอดปกติ 

การประเมินทารกแรกเกิด การพยาบาล

มารดาและทารกหลังคลอดปกติ การส่งเสริม

สัมพันธภาพระหว่างบิดา  มารดา ทารก 

     Concepts of delivery, delivery process, 

nursing care for pregnant and fetus in all 

delivery stages, normal labor, newborn 

assessment,  nursing for mother and 

newborn babies after delivery,  enhancing  

relationship between parents and newborn 

babies 

3(2-2-5) 301242 การพยาบาลมารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 2 

   แนวคิดเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการคลอด การ

พยาบาลสตรีมีครรภ์และทารก ในทุกระยะของการ

คลอด การท าคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด 

การพยาบาลมารดา และทารกหลังคลอดปกติ การ

ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก 

Concepts of delivery, delivery process, 

nursing care for pregnant women and fetus in 

each stage of labor and birth, normal labor, 

newborn assessment,  nursing care for mother 

and newborn babies after delivery, enhancing 

relationship between parents and newborns. 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

ปรับค าอธบิายรายวชิา

ภาษาอังกฤษ 

301413  การพยาบาลมารดาทารกและการ

ผดุงครรภ์ 3     

  Maternal-Child Nursing and Midwifery  

      แนวคิด และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะ

เสี่ยง และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ 

ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การพยาบาล

สตรีและทารกแรกเกิดที่ ได้ รับการท าสูติ

ศาสตร์หัตถการ  

     Concepts and nursing for women with 

high risk and complications during 

pregnancy, delivery and after delivery, 

stages, nursing for women and newborn 

babies during and after operative deliveries 

2(2-0-4) 301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุง

ครรภ์ 3  

    Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

       แนวคิด และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยง 

และมีภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด 

ระยะหลังคลอด การพยาบาลสตรีที่ได้รับการท า

สูติศาสตร์หัตถการ และการพยาบาลทารกที่มี

ภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน 

Concepts and nursing care for women 

with high risk and complications during 

pregnancy, delivery and after delivery 

stages, nursing care for women during and 

after operative obstetrics and nursing care for 

newborns with high-risk and complications. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ 2      

    Practicum in Maternal and Newborn 

Nursing and Midwifery  

     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสตรีและทารกใน

ทุกระยะของการคลอด ระยะหลังคลอด  ใน

รายปกติ   การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา 

มารดา ทารก โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2(0-8-4) 301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ 2      

    Practicum in Maternal and Newborn 

Nursing and Midwifery  

    ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ

พยาบาลสตรีและทารก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะ

คลอด ระยะหลังคลอด ในรายปกติและในรายที่

มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสรมิ

สัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยค านึงถึง

4(0-12-6) ยุบรวมเปน็ 1 รายวชิา 

คือ ปฏิบัตกิาร

พยาบาลมารดาทารก

และ 

การผดุงครรภ์ 2 

เนื่องจาก เพื่อให้เกิด

ความต่อเนื่องในการฝึก

ปฏิบัติการพยาบาล
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      Practicum in nursing for pregnant and 

fetus in all delivery stages and after 

delivery stage in normal case, enhancing 

relationship between parents and newborn 

babies by considering the client’s rights and 

the professional ethics 

สิทธิผู้ใช้บรกิาร ความเป็นปัจเจกบคุคล ความ

แตกต่างทางวฒันธรรม จรยิธรรมและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 

 

Practicing nursing process in pregnant 

women and fetus during pregnancy, delivery 

and after delivery in normal, high-risk, and 

complications cases, enhancing relationship 

between parents and newborns with 

considerations of client rights, individuality, 

cultural diversity, ethics, and laws. 

ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ 

คลอด  

และหลงัคลอด 

301416  ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและ

การผดุงครรภ์ 3   

     Practicum in Maternal-Child Nursing and 

Midwifery  

     ฝึกปฏิบัติการให้การพยาบาลสตรีที่มี

ภาวะเสี่ยงและมีภาวะแทรกซ้อนในระยะ

ตั้งครรภ์  ระยะคลอด ระยะหลังคลอด การ

ดูแลทารกแรกเกิดที่มารดาได้รับการท าสูติ

ศาสตร์หัตถการ และที่มีภาวะเสี่ยงสูง  รวมทั้ง

ส่งเสรมิสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก 

         Practicum in nursing for women with 

high risk and complications during 

pregnancy, delivery and after delivery 

stages, nursing for women and newborn 

during operative deliveries and considering 

the client’s rights and the professional 

ethics 

2(0-8-4) 

301321 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1 

Nursing for Pediatric  

แนวคิดและหลักการพยาบาลในการ

สร้างเสริมสุขภาพเด็ก ตัง้แตท่ารกจนถงึวยัรุ่น การ

ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการแต่ละช่วง

วัย การสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค การสร้างเสริม

ประสบการณ์ชวีิต ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาและวิธกีารแก้ไข การเจ็บป่วยของทารกใน

ภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รัง และระยะสดุท้าย 

Concepts and principles of 

nursing care in children’s health promotion 

from  infant to adolescence, the assessment 

of growth and development in each age, 

immunity promotion, life experience 

promotion, health problem, problematic 

behaviors and solutions, the sickness of 

newborn in an acute, critical, chronic and 

terminal period 

 

2(2-0-4) 301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1 

Nursing for Pediatric  

แนวคิดและหลักการพยาบาลในการ

สรา้งเสรมิสุขภาพเด็ก ตัง้แตท่ารกจนถึงวัยรุ่น 

การประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการแต่

ละช่วงวัย การสรา้งเสรมิภมูิคุ้มกันโรค การ

สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีิต ปัญหาสุขภาพ 

พฤติกรรมที่เป็นปญัหาและวิธกีารแกไ้ข การ

เจ็บป่วยของทารกในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต 

เรือ้รัง และระยะสุดท้าย 

Concepts and principles of health 

promotion in nursing care of infant, children, 

and adolescence, assessment of growth and 

development in each age, immunity 

promotion, life experience promotion, health 

problems, problematic behaviors and 

solutions, illness of newborn in acute, critical, 

chronic, and terminal periods. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 
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301321 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 

Nursing for Pediatric  

การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึง

วัยรุ่น ที่มีความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย ผลของการ

เจ็บป่วยและการปรับตัวของเด็ก วัยรุ่นและ

ครอบครัว 

 

Nursing care in children from  

infant to adolescence with the sickness in 

acute, critical, chronic and terminal period, 

the sickness results and the adaptation of 

children and family 

2(2-0-4) 301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 

Nursing for Pediatric  

การพยาบาลเด็กตัง้แต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่

มีความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง 

และระยะสุดท้าย ผลของการเจ็บป่วยและการ

ปรับตัวของเดก็ วัยรุ่น และครอบครัว 

 

Nursing care of infant, children, and 

adolescence with illness in acute, critical, 

chronic, and terminal periods, consequences 

of illness adaptation of children and family. 

2(2-0-4) 

301231 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1    

 Nursing for Adults  

แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญ่ ในภาวะ

สุขภาพดีและเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ   

การป้องกัน การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู

สภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพดี ผู้ใหญ่ที่มี

ปัญหาการติดเชื้อ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน  

เนื้องอกและมะเร็ง ความผิดปกติของระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ 

ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะ

สุดท้าย 

Concepts on nursing for adults in 

healthy and illness, health promotion, 

prevention, medical treatment and 

rehabilitation for both healthy adults and  

adults with the problems of tropical and 

contagious diseases, tumor and cancer, 

disorder of urinary system, imbalance of 

water and minerals 

2(2-0-4) 301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1    

 Nursing for Adults  

การสรา้งเสรมิสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ การ

พยาบาลผูใ้หญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม 

ในระบบภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อ โรคติดต่อ โรค

เขตร้อน เนือ้งอกและมะเร็ง ความผิดปกติของ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ บาดแผลไหม้ การเสีย

สมดุลน้ าและเกลือแร่ ระยะเฉียบพลัน วิกฤต 

เรือ้รังและระยะสุดท้าย 

Health promotion in adulthood. Holistic 

nursing care for adults in immunology system, 

tropical and contagious diseases, tumor and 

cancer, disorder of urinary system, burn 

wound, imbalance of water and minerals in 

acute, critical, chronic, and terminal periods. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

และปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

301232   การพยาบาลผูใ้หญ่ 2     

Nursing for Adults  

การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน

โรค  การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ

ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพดีและ   ผู้ใหญ่ที่มี

ปัญหาการย่อย  การดูดซึม การเผาผลาญ 

การขับถ่ าย  ค วาม ผิดปกติ ของ ผิ วหนั ง 

บาดแผลไหม้ ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม 

ตา หู  คอ จมูก ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต 

เรือ้รังและระยะสุดท้าย 

2(2-0-4) 301222   การพยาบาลผูใ้หญ่ 2     

Nursing for Adults  

การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วย

แบบองค์รวม เกี่ยวกับ ตา หู คอ จมูก ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินน้ าดี ถุงน้ าดี ตับ

และตับอ่อน ระบบต่อมไร้ท่อ  ความผิดปกติของ

ผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต 

เรือ้รังและระยะสุดท้าย 

Holistic nursing care for adults in 

healthy and illness with the problems of eye 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา

และ 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 
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Health promotion, disease 

prevention, medical treatment and 

rehabilitation in healthy adults and adults 

with the problems of absorption, 

metabolism, excretion, abnormality of skin, 

burn wound, female reproductive system 

and breast, eye, ear, neck nose in an acute, 

critical, chronic and terminal period 

ear neck nose system, gastrointestinal system, 

gallbladder, liver, biliary, exocrine pancreatic 

system, endocrine system, skin disorder, male 

and female reproductive system in acute, 

critical, chronic, and terminal periods. 

301333  การพยาบาลผูใ้หญ่ 3     

Nursing for Adults  

การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกัน

โรค  การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ

ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะสุขภาพดี  ผู้ใหญ่ที่มีปัญหา

การผันแปรออกซิเจน การระบายอากาศ

หายใจ ประสาทสัมผัส การรับรู้และการ

เคลื่อนไหว ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง

และระยะสุดท้าย 

 Health promotion, disease 

prevention, medical treatment and 

rehabilitation in healthy adults and adults 

with the problems of oxygen alteration 

breathing ventilation, disturbance of tactile 

sensation, perception and physical mobility 

in acute, critical, chronic and terminal period 

3(3-0-6) 301323  การพยาบาลผูใ้หญ่ 3     

Nursing for Adults  

การพยาบาลผูใ้หญ่ที่มคีวามเจ็บป่วยแบบ

องค์รวม ในระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด

และน้ าเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบ

โครงร่างและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รังและระยะสุดท้าย 

Holistic nursing care for adults illness with the 

problems of respiratory system, hematologic 

and lymphatic system, cardiovascular system, 

neurologic system, and musculoskeletal 

system in acute, critical, chronic, and terminal 

periods. 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวชิา

และ 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 

301308    ปฏิบัติการพยาบาล  2     

              Nursing Practicum  

     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการส่งเสริม

ภาวะสุขภาพและป้องกันโรคในเด็ก ผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      Nursing practicum in health promotion 

and disease prevention in child, adults and 

elderly clients by considering the client’s 

rights and the professional ethics 

3(0-12-6)   ปิดรายวชิา 

เนื่องจากเพื่อใหก้ารฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลที่

เน้นเฉพาะ จึงแยกเป็น

ปฏิบัติการพยาบาล

สรา้งเสรมิสุขภาพเด็ก

และวัยรุ่นและปฏบิัติการ

พยาบาลสร้างเสรมิ

สุขภาพผู้ใหญแ่ละ

ผู้สูงอายุ 

 
  301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสรมิสุขภาพ

เด็กและวัยรุ่น 

Practicum in Health promotion for Children and 

Adolescent 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลใน

การสรา้งเสรมิสุขภาพแบบองค์รวมและการ

ป้องกันโรคในเด็กและวัยรุ่น โดยค านงึถึงสิทธิ

2(0-6-3) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย  

เฉพาะในวัยเด็กและ
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ผู้ใช้บรกิารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in holistic 

health promotion and disease prevention in 

children and adolescence with client rights 

and the professional ethics considerations. 

วัยรุ่น 

  301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

Practicum in Health promotion for Adults and 

Older Adults. 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลใน

การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ โดยค านึงถึงสิทธิ ผู้ ใช้บ ริการและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health 

promotion and disease prevention in adults 

and older adults with client rights and the 

professional ethics considerations. 

2(0-6-3) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย  

เฉพาะในวัยผู้ใหญ่ 

และผูสู้งอายุ 

301309  ปฏิบัติการพยาบาล 3                                        

            Nursing Practicum  

            ฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล และ

การฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการเด็ก ผู้ใหญ่ และ

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการติดเชื้อ โรคติดต่อและโรค

เขตร้อน  เนื้องอกและมะเร็ง ความผิดปกติของ

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ าและเกลือ

แร่ การย่อย การดูดซึม การเผาผลาญ การขับถ่าย 

ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก 

ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้ ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดย

ค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Nursing practicum in health 

promotion, disease prevention, medical 

treatment and rehabilitation in child, adults 

and elderly clients with the problems of the 

contagious, infectious and tropical diseases, 

tumor and cancer, disorder of urinary 

system water and electrolyte imbalance, 

digestion, absorption, metabolism, excretion, 

female reproductive system, breast, eye, 

ear, neck, nose and skin in an acute, 

critical, chronic and terminal period 

 

3(0-12-6)   ปิดรายวชิา 

เนื่องจากเพื่อใหก้ารฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลที่

เน้นเฉพาะ จึงแยกเป็น

ปฏิบัติการพยาบาล

สรา้งเสรมิสุขภาพเด็ก

และวัยรุ่นและปฏบิัติการ

พยาบาลสร้างเสรมิ

สุขภาพผู้ใหญแ่ละ

ผู้สูงอายุ 
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  301324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 

Practicum in Adults Nursing   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้าน

การส่ งเส ริมสุ ขภาพ การป้ องกั นโรค  การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ 

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการย่อย การดูดซึม การ

เผาผลาญ การขับถ่ายความผิดปกติของระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ 

ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้ และความ

ผิดปกติของโครงร่างและกล้ ามเนื้ อ ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดย

ค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health 

promotion, disease prevention, medical treatment 

and rehabilitation in adult clients with the problems 

of the contagious, digestion, absorption, 

metabolism, disorder of urinary system water and 

electrolyte imbalance, skin and musculoskeletal 

system in acute, critical, chronic and terminal 

periods with client rights and professional ethics 

considerations. 

2(0-6-3) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย  

เฉพาะในวัยผู้ใหญ่ 

  301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 

Practicum in Adult Nursing   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้าน

การส่ งเส ริมสุ ขภาพ การป้ องกั น โรค การ

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ 

ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการติดเชื้อ โรคติดต่อ 

และโรคเขตร้อน เนื้องอก และมะเร็ง ระบบสืบพันธุ์

สตรี และเต้านม ตา หู คอ จมูก ในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิ

ผู้ใช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health 

promotion, disease prevention, medical treatment 

and rehabilitation in adult clients with the problems 

of the contagious, infectious and tropical diseases, 

tumor and cancer, female reproductive system 

and breast, eye, ear, neck, and nose in acute, 

critical, chronic, and terminal periods with client 

rights and professional ethics considerations. 

 

 

 

2(0-3-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย  

เฉพาะในวัยผู้ใหญ่ 
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  301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 

Practicum in Pediatric 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ 

ในเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มีความเจ็บป่วยใน

ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดย

ค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in disease 

prevention, medical treatment, and rehabilitation in 

infant, children, and adolescence with illness in 

acute, critical, chronic, and terminal periods with 

client rights and the professional ethics 

considerations. 

2(0-3-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย 

เฉพาะในวัยเด็ก 

  301426 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 3 

Practicum in Adult Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ส่ ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ  ก า รป้ อ งกั น โรค  ก า ร

รักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ 

ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ ระบบ

เลือดและน้ าเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบประสาท ระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อใน

ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดย

ค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health 

promotion, disease prevention, medical treatment 

and rehabilitation in adult clients with the problems 

in respiratory system, hematologic and lymphatic 

system, cardiovascular system, neurologic system, 

and musculoskeletal system in acute, critical, 

chronic, and terminal periods with client rights and 

professional ethics considerations. 

2(0-3-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย  

เฉพาะในวัยผู้ใหญ่ 

  301432 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 

Practicum in Older Adult Nursing 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู

สภาพในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ และมีภาวะพึ่งพิง      

ในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน 

Practicing nursing process in health 

promotion, disease prevention, medical treatment, 

and rehabilitation in older adults with health 

problems and dependent older adults in health 

care services and community. 

2(0-3-6) เปิดรายวชิาใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปรัชญาและ

วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรที่เน้น 

การดูแลทกุช่วงวัย  

เฉพาะในวัยผู้สูงอายุ 
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301400   ปฏิบัติการพยาบาล 4    

             Nursing Practicum IV 

             ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม 

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  ในวัยเด็ก  วัย

ผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเบี่ยงเบนด้าน

สุขภาพ  ด้านการผันแปรออกซิเจน ด้านการรับรู้

และการเคลื่อนไหว ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต

และเรื้อรัง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Nursing practicum in humanize 

health care in child, adult and elderly clients 

with the problems of oxygen alteration, 

breathing ventilation, sensation, perception 

and physical mobility in an acute, critical, 

chronic and terminal period by considering 

the client’s rights and professional ethics 

3(0-12-6)   ปิดรายวชิา 

เนื่องจากเพื่อใหก้ารฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลที่

เน้นเฉพาะ ภาวะสุขภาพ 

ในแต่ละช่วงวัย 

301351  การพยาบาลอนามัยชุมชน 1    

            Community Health Nursing  

            แนวคิดและทฤษฎีสขุภาพชุมชน ประวัติและ

วิวัฒนาการของการสาธารณสุ ข หลั กการและ

กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบบริการ

สาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน นโยบายและ

แผนพัฒนาสุขภาพ แนวคิดและบทบาทพยาบาลในการ

ส่ งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้ นฟูสภาพ แก่  บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน  ในโรงเรียน และสถานประกอบการ 

           Concepts and principles of 

community health, history and development 

of public health, principle and process of 

community health,  health service system, 

primary health care, policy and plan on 

health development, concepts and roles of 

nurses in individual ,family, community, 

school and work place 

3(3-0-6) 301271  การพยาบาลอนามัยชุมชน 1    

            Community Health Nursing  

แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ประวัติและวิวัฒนาการการสาธารณสุข 

นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพ ระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทย การสาธารณสุขมูล

ฐาน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอ

นามัย และอนามัยสิง่แวดล้อม 

Concepts and principles of community 

health, history and evolution of public health,  

policy, and health development plan, Thailand 

primary health care system, roles of nurses in 

family, community, school and work places. 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวชิา

และ 

ปรับค าอธบิายรายวชิา 

301452  การพยาบาลอนามัยชุมชน 2                   

Community Health Nursing  

การวินิจฉัยชุมชน นโยบายสาธารณะ 

การวางแผนการบ ริหารด้ านสุ ขภาพยึด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินผล

กระทบทางสุขภาพ 

 

 

 

2(2-0-4) 301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2                   

Community Health Nursing  

แนวคิดและทฤษฏกีารวินจิฉัยชุมชน 

ระบบสุขภาพ ระบบสขุภาพชุมชน ระบาดวิทยา 

หลักประกันสุขภาพ กระบวนการพยาบาล

อนามัยชุมชน การบรหิารงานสาธารณสุข  

นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และการ

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิต จาก  

2 หน่วยกิต เป็น 3 หน่วยกิต 

และปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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Community diagnosis, public policy, 

planning on health development under the 

philosophy of sufficient economy, the 

evaluation on the health impact 

Concepts and theories of community 

diagnosis, community health system, 

epidemiology, health insurance, process of 

community health nursing, public health 

administration, public health policy, evaluation 

on health impact. 

301355   การรักษาโรคเบือ้งต้น    

             Primary Medical Care 

หลักการและวิธีการตรวจคัดกรองโรค 

การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การบรรเทาสาธารณภัย และการส่ง

ต่อผู้ป่วย 

Principle and method of disease 

screening disease diagnosis, primary 

medical care, disaster management and the 

patient’s transfer 

2(2-0-4) 301375   การรักษาโรคเบือ้งต้น    

             Primary Medical Care 

หลักการและวิธกีารตรวจคัดกรองโรค การ

วินจิฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ

บรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

Principles and methods for disease 

screening.  differential diagnosis, primary 

medical care, disaster management, and 

client referrals. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวชิา 

 

 

 
 

301353   ปฏบิัติการพยาบาลอนามยัชุมชน 1   

Practicum in Community Health Nursing  

ฝึกปฏิบัติบทบาทของพยาบาลอนามยั

ชุมชน น ากลวธิีสาธารณสุขมูลฐาน โดย

ประยุกต์หลักและกระบวนการพยาบาล

อนามัยชุมชน  การป้องกันโรค รักษาพยาบาล

และฟื้นฟูสภาพแก่ บคุคล ครอบครัว ใน

โรงเรียนและสถานประกอบการ   
Practicum in community health care 

in family, community, school and work place 

by considering the client’s rights and the 

professional ethics 

2(0-8-4) 301373   ปฏิบัตกิารพยาบาลอนามยัชุมชน 1   

Practicum in Community Health Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล

อนามัยชุมชนในการให้บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ  

ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟู

สุขภาพแก่บุคคล กลุ่มคน ครอบครัว โรงเรียน 
และผูป้ระกอบการ 

Practicing nursing process of community 

health in health promotion, disease 

prevention, medical treatment, and 

rehabilitation for individual, family, 

community, school and work places. 

2(0-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

301454  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2   

     Practicum in Community Health Nursing 

 
ฝึกกระบวนการวินจิฉัยชุมชน การ

วางแผนงานหลกัตามนโยบายสาธารณะและ

โครงการด้านสุขภาพร่วมกับชมุชนโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

Practicum in community diagnosis, 

policy on health management under the 

philosophy of sufficient economy. 

2(0-8-4) 301474  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2   

     Practicum in Community Health Nursing  

ฝึกปฏิบัติการวนิิจฉัยชุมชน การวางแผน

การบรหิารด้านสุขภาพโดยยึดหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และการประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ 
Practicing in community diagnosis, health 

management planning based on philosophy of 

sufficiency economy, and health impact 

assessment. 

4(0-12-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก  
2 หน่วยกิต เป็น 4 หน่วยกิต 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

301456 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น    

        Practicum in Primary Medical Care 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในการตรวจคดั

กรองโรค การวินจิฉัยแยกโรค การ

1(0-4-2) 301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น    

        Practicum in Primary Medical Care 

ฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค  

การวินิจฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาล

2(0-3-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

เพิ่มจ านวนหน่วยกิตจาก  
1 หน่วยกิต เป็น 2 หน่วยกิต 
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รักษาพยาบาลเบือ้งต้น การบรรเทาสาธารณ

ภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

Practicum in assessment signs and 

symptoms, disease screening diagnosis, 

primary medical care, disaster 

management, the patient’s transfer 

เบือ้งต้น การบรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อ

ผู้ป่วย 

Practicing in assessment signs and 

symptoms, disease screening, differential 

diagnosis, primary medical care, disaster 

management, and client referrals. 

301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

Mental Health and Psychiatric Nursing  

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพจิต กระบวนการเรียนรู้ตนเอง 

กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ท าให้ เกิดความ

ผิดปกติทางจิต  บทบาทของบุคคล ครอบครัว 

และสถาบันต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจิต 

การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหา

สุขภาพจิต ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม 

วิวัฒนาการ ลักษณะขอบเขตงาน บทบาทของ

พยาบาลจิตเวช  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต 

 Concepts and theories related to 

mental health, mental health legislation and 

auto – learning process, mechanism 

adaptation, drive and factors affecting 

mental disorder. Roles of person, family and 

institute towards the adaptation regarding 

mental health, mental health promotion, 

mental illness prevention, emotional and 

behavioral problems. The evolution scope of 

psychiatric nursing and nurse’s role in  

psychiatric nursing, the Act of Mental Health 

2(2-0-4) 301161 การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช 1 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

วิวัฒนาการและลักษณะขอบเขตงาน

สุขภาพจิต บทบาทของพยาบาลจิตเวช 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต แนวคิดและทฤษฎทีี่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต กระบวนการเรียนรู้

ตนเอง กลไกการปรับตัว ปัจจัยที่ท าให้เกิดความ

ผิดปกติทางจิต บทบาทของบคุคล ครอบครัว 

และสถาบันต่อการปรับตัวด้านสุขภาพจิต การ

ส่งเสรมิสุขภาพจิต การป้องกันปญัหาสุขภาพจิต 

ปัญหาดา้นอารมณ์และพฤตกิรรม 
Evolution and scope of mental health, 

roles of psychiatric nurses, mental health 

legislation, concepts and theories related to 

mental health, learning process towards self, 

adaptation mechanisms, factors affecting 

mental disorders, roles of individual, family 

and institute towards mental health 

adaptation, mental health promotion, 

prevention of mental health problems and 

emotional and behavioral problems. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

301342  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2   

     Mental Health and Psychiatric Nursing 

 
หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ป่วย เทคนิคการ

บ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช นิติจติเวช  การ

ส่งเสรมิ การป้องกันการกลับเป็นซ้ าในผู้ป่วย

จิตเวช การดูแลผูป้่วยจิตเวชเรื้อรัง ในสถาน

บรกิาร/สถาบัน ครอบครัว และชุมชน 
Principles of mental health and 

psychiatric nursing; therapeutic techniques 

in psychiatric nursing patient’s behavior 

analysis;  promotion,  prevention,  treatment 

and  rehabilitation of mentally ill patients in 

2(2-0-4) 301362  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2   

     Mental Health and Psychiatric Nursing  

หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

การวิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ป่วย เทคนิคการ

บ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช นิติจติเวช การ

ป้องกันการกลับเป็นซ้ าในผู้ป่วยจิตเวช การดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ในสถานบริการ/สถาบัน 

ครอบครัว และชุมชน 
Principles of mental health and 

psychiatric nursing, patient behavioral 

analysis, therapeutic techniques of psychiatric 

nursing, forensic psychiatry, relapse 

prevention in persons with mental illness, 

nursing care for persons with chronic mental 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 
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health care center in family and in 

community 

illness in health care center, family, and 

community. 

 

 
301443    ปฏิบัติการพยาบาล 5   

               Nursing Practicum V 

ฝึกปฏิบัติการสง่เสรมิ ป้องกัน รักษา

และฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชทั้งในสถานบริการ/

สถาบัน ครอบครัวและชุมชน  

Practicum in nursing concerning 

promotion, prevention, treatment and 

rehabilitation of mentally ill patients 

2(0-8-4) 301363   ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช 

Practicum in Psychiatric 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ใน

การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยจิต

เวชในครอบครัว ชุมชน และในสถานบริการ/

สถาบัน 

Practicing nursing process in promotion, 

prevention, curation and rehabilitation for 

persons with mental illness in living family, 

community, and health care center/institute. 

2(0-3-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

301334  การพยาบาลผูสู้งอายุ    

            Nursing for Older Adult 

          แนวคิดและหลักการการพยาบาล

ผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสงูอายุ แนวคิด

เกี่ยวกับพฤฒพลัง การดูแลระยะยาว 

หลักประกันในวัยสงูอายุ การเปลี่ยนแปลง

ด้านรา่งกาย จิตใจ  สังคม  อารมณ ์ จิต

วิญญาณจากกระบวนการสูงอายุ  ปญัหาที่

พบบ่อยในผู้สูงอายุ  ในระยะเฉียบพลัน  

เรือ้รัง  การใชย้าส าหรับผูสู้งอายุ 

          Concepts and principles of nursing 

the adults, theory of aging, concept of 

active aging, long term care, health and 

social security for elderly,  and change in 

physical, mental, emotional, social and 

spiritual from aging process, problems 

frequently found in the elderly in an acute 

and chronic period, and drug administration 

for elderly 

2(2-0-4) 301331   การพยาบาลผูสู้งอายุ     

             Nursing for Older Adult 

แนวคิดการพยาบาลผูสู้งอายุ ทฤษฎคีวาม

สูงอายุ คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ การเตรยีม

ความพร้อมในการเข้าสู่วัยสงูอายุ การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 

อารมณ ์จิตวญิญาณ จากกระบวนการสูงอายุ 

ปัญหาสขุภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การใชย้าใน

ผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย ระบบบรกิาร
สุขภาพและสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 

Concepts of nursing care for older adults, 

theories of aging, quality of life of older 

adults, preparation for old age, changes in 

physical, mental, emotional, social, and 

spiritual resulted from aging process, common 

health problems in older adults, medication 

use in older adults, policy, laws, health and 

social service systems for older adults. 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชา 

ปรบัค าอธิบายรายวิชา 

และเพิ่มหน่วยกิต 

จากเดิม 2 หน่วยกิต  
เป็น 3 หน่วยกิต 

301362  การวิจัยเบือ้งตน้ทางการพยาบาล     

            Introduction to Research in Nursing 

            การประยุกต์กระบวนการแสวงหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปสู่กระบวนการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

จรรยาบรรณนักวิจัย การน าผลการวิจัยมาใช้

ในการพัฒนาการพยาบาลและการฝึกท าวิจัย

ทางการพยาบาล 

          The application of the knowledge 

acquisition in scientific knowledge the 

research process, research methodology, 

3(2-3-6) 301382  การวิจัยเบือ้งต้นทางการพยาบาล     

            Introduction to Research in Nursing 

ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและ

สิทธิมนุษยชน การน าผลการวิจัยมาใชใ้นการ

พยาบาล และฝึกปฏบิัติการท าวิจัย 
Research Methodology, ethics for 

researcher and human rights, research 

utilization in nursing, and practicing research 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
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quantitative and qualitative research, 

researcher’s ethics, research application in 

nursing, and conducting a research in 

nursing  

301363  การบรหิารการพยาบาล     

            Nursing Administration 

  แนวคิดและหลักการ  การบรหิาร

องค์การพยาบาล การบรหิารหอผู้ป่วยและ

หน่วยบรกิารสุขภาพ ภาวะผู้น าทางการ

พยาบาล และการประกันคุณภาพการ

พยาบาล 

          Concepts and principles of 

administration on the nursing organization, 

client’s ward and health care service units; 

nursing leadership and quality assurance 

2(2-0-4) 301383  การบรหิารการพยาบาล    

            Nursing Administration 

แนวคิดและทฤษฎกีารบรหิารการพยาบาล 

ภาวะผู้น าทางการพยาบาล เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ 

การบรหิารหอผู้ป่วย และการประกันคุณภาพการ

พยาบาล  

Concept and theory of nursing 

administration, leadership in nursing, health 

economics, ward management and quality 

assurance in nursing. 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

301464   สัมมนา    

             Seminar 

            สัมมนาสถานการณ์ปัจจุบันด้านการ

บริการ การบริหาร การศึกษา และการวิจัย

ทางการพยาบาล ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่มี

ผลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น

และแนวโน้มของการพัฒนาวิชาชีพการ

พยาบาล 

 Seminar in current nursing 

conditions regarding service, administration, 

education, and research in nursing; factors 

of social, economic, political and cultural 

change affecting the development of 

nursing profession; issues and trends of the 

nursing profession’s development 

 

1(0-2-1) 301484   สัมมนา     

             Seminar 

สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบรกิาร 

การบรหิาร การวิจัย และการศึกษาทางการ 
พยาบาล และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา

ทางการพยาบาล 

Seminars in nursing service, nursing 

administration, nursing research, and nursing 

education trends, and factors affecting 

development of nursing profession. 

1(0-2-1) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ 

ค าอธิบายรายวิชา 

301161 กฎหมายและจรยิศาสตร์ส าหรับ

วิชาชีพพยาบาล       

Laws and Ethics in Nursing Profession 

กฎหมายทั่วไป กฎหมายสาธารณสุข 

พระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์  ระเบียบ

กระทรวงที่เกี่ยวข้อง หลกัและทฤษฎทีางจริย

ศาสตร์  จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ประกอบวิชาชีพ และการตัดสินใจเชงิ

2(2-0-4) 301381 กฎหมายและจรยิศาสตร์ส าหรับวิชาชีพ

พยาบาล       

Laws and Ethics in Nursing Profession 

กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติวชิาชพีการ

พยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภาการ

พยาบาล กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการ และการพัฒนา

จริยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณพยาบาล ปัญหา

จริยธรรมในวิชาชีพ และการตัดสินใจเชิง

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและ

ค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระที่ปรับปรุง 

จริยธรรม 

Laws, Public Health laws professional 

and midwifery act and related. Theory of 

ethics, morality and nursing code of ethics, 

laws issue related to ethical decision in 

nursing 

จริยธรรม 

Laws, professional nursing and midwifery 

act, nursing council regulations, public health  

laws and related, theory of ethics, principles 

and morality development, nursing code of 

ethics, ethics issues and ethical decision 

making in nursing. 

301465   ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ       

             Professional Nursing Practice 

            ฝึกประสบการณ์การบริหารจัดการ

ทางการพยาบาล บทบาทหน้าที่การบริหาร 

ภาวะผู้น า และการพัฒนาองค์กร  

            Practicum in nursing 

administration, role and duty of 

administration, leadership, and organization 

development in the administration on the 

nursing organization and the client ward 

3(0-12-6) 301486  ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-8-4) 

             Professional Nursing Practice 

ฝึกประสบการณ์การบรหิารจัดการทางการ

พยาบาลในการดูแลผูใ้ชบ้รกิารที่เลือกสรร  

Practicing in nursing administration for the 

selected clients. 

2(0-3-6) ลดจ านวนหน่วยกิต 

จากเดิม 3 หน่วยกิต  

เป็น 2 หน่วยกิต  ปรับ

รหัสรายวิชา และปรับ

ค าอธิบายรายวิชา 

 

  301485 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 

Practicum in Nursing Administration 

ฝึกประสบการณ์การบรหิารจัดการทางการ

พยาบาล บทบาทหน้าที่การบรหิาร ภาวะผูน้ า 

และการพัฒนาองคก์ร 

Practicing in nursing administration, roles and 

duties of administration, leadership and 

organization development. 

2(0-3-6) เปิดรายวิชาใหม่  

เพื่อให้นิสิตเกิดผลลัพธ์

การเรียนรู้ด้านภาวะ

ผู้น า การบรหิารทีม  

การประสานงาน 

กับทีมสขุภาพ 
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ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษา หลักสูตร 2555 กับหลักสูตร 2560 
แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills 

3(3-0-6) 

 

 -  

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Foundations of English 

3(3-0-6)  -  

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

Civilization and local wisdom 

3(3-0-6)  -  

005171 ชีวิตและสุขภาพ 

Life and Health 

3(3-0-6)  -  

005172 การจัดการการด าเนินชีวิต 

Living Management 

3(3-2-7)  -  

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6)  - - 

301104 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 1 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

2(2-0-4) 301111 - - 

004xxx วิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาพลานามัย) 

General  Education (Elective Personal Hygiene) 

1(0-2-1)  -  

   001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

   001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

   003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

   363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy  

3(2-3-6) 

   367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

3(2-3-6) 

   301113 การสร้างเสริมสุขภาพ  

Health Promotion 

2(2-0-4) 

 รวม    21 หน่วยกิต   รวม  17  หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

301161 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพพยาบาล 

Laws and Ethics in Nursing Profession 

2(2-0-4)  -  

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English 

3(3-0-6)  -  

301100 ชีวสถิติและระบาดวิทยา 

Biostatistics and Epidemiology 

3(3-0-6)  -  

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

301101 การสร้างเสริมสุขภาพ  

Health Promotion  

2(2-0-4)  -  

301105 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

3(3-0-6)  -  

005173 ทักษะชีวิต 

Life Skill 

2(1-2-3)  -  

   001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

   361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

   301111 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 1 

Basic Concepts and Principles in Nursing   

2(2-0-4) 

 รวม    21  หน่วยกิต   รวม  17  หน่วยกิต  

 
แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

301102 การให้ความรู้ทางสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทางการพยาบาล Health Education and Nursing 

Information 

2(1-2-3)  -  

301103 การพยาบาลขา้มวัฒนธรรม 

Transcultural Nursing  

2(2-0-4)  -  

301106 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 3 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

2(0-4-2)  -  

   301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  1 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4) 

   301151 

 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1   

Nursing for Pediatric    

2(2-0-4) 

   301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(2-0-4) 

 รวม    6   หน่วยกิต   รวม  6  หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

363218 

 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6)  -  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก 1)  

General Education (Elective ) 

3(x-x-x)  -  

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6)  -  

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

3(2-3-6)  -  

368200 โภชนบ าบัด 

Nutritional Therapy 

3(3-0-6) 

 

 -  

xxxxxx เลือกเสรี (1) 

Free Elective Course   

3(x-x-x) xxxxxx เลือกเสรี 1      

Free Elective Course                               

3(x-x-x) 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP 

3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

   301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Nursing for Adults  

2(2-0-4) 

   341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

   301212 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

4(2-6-7) 

 รวม    18    หน่วยกิต   รวม  21  หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (ศึกษาท่ัวไปเลือก 2) 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

 

 -  

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก 3) 

General Education (Elective ) 

3(x-x-x)  -  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes       

3(3-0-6) 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

366213 พยาธวิิทยา 

Pathology 

3(2-3-6)  -  

301241 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  1 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4)  -  

301211 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

2(2-0-4)  -  

301221 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1  

Nursing for Pediatric    

2(2-0-4)  -  

xxxxxx เลือกเสรี 2 

Free Elective Course  

3(x-x-x) xxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

   002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

   301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 

Nursing for Pediatric  

2(2-0-4) 

   301242   การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

3(2-2-5) 

   301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

Nursing for Adults  

2(2-0-4) 

   301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Community Health Nursing  

3(3-0-6) 

 รวม    21   หน่วยกิต   รวม  22 หน่วยกิต  

 

 
แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

301207 ปฏิบัติการพยาบาล 1 

Nursing Practicum    

1(0-4-2)  -  

301214 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

1(0-4-2) 301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(0-6-3) 

301231 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Nursing for Adults  

2(2-0-4)  -  

   301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

Practicum in Fundamental Nursing 

2(0-6-3) 

 รวม    4     หน่วยกิต   รวม  4 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

301332 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

Nursing for Adults  

2(2-0-4)  -  

301322 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 

Nursing for Pediatric   

2(2-0-4)  -  

301312 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์  2 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

3(2-2-5) 

 

 -  

301362 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 

Introduction to Research in Nursing 

3(2-2-5) 301382 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 

Introduction to Research in Nursing 

3(2-2-5) 

301308 ปฏิบัติการพยาบาล 2 

Nursing Practicum   

3(0-12-6)  -  

301315 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(0-8-4)  -  

   301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 2 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4) 

   301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 

Nursing for Adults  

3(3-0-6) 

   301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ 

Nursing for Older Adults 

3(3-0-6) 

   301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพ

พยาบาล 

Laws and Ethics in Nursing Profession 

2(2-0-4) 

   301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 

และวัยรุ่น     

Practicum in Health promotion for Children 

and Adolescents 

2(0-6-3) 

   301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพผูใ้หญ่ 

และผูสู้งอายุ  

Practicum in Health promotion for Adults and 

Older Adults 

2(0-6-3) 

 รวม    15    หน่วยกิต   รวม  17 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

301351 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Community Health Nursing  

3(3-0-6)  -  

301333 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 

Nursing for Adults  

3(3-0-6)  -  

301309 ปฏิบัติการพยาบาล 3 

Nursing Practicum  

3(0-12-6)  -  

301353 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Practicum in Community Health Nursing  

2(0-8-4)  -  

   301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Community Health Nursing  

3(3-0-6) 

   301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 

Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(2-0-4) 

   301375 การรักษาโรคเบื้องต้น  

Primary Medical Care 

2(2-0-4) 

   301383 การบริหารการพยาบาล  

Nursing Administration  

2(2-0-4) 

   301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

Practicum in Pediatric Nursing 

2(0-6-3) 

   301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 

Practicum in Psychiatric Nursing 

2(0-6-3) 

   301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Practicum in Adult Nursing  

2(0-6-3) 

 รวม    11    หน่วยกิต   รวม  15 หน่วยกิต  

 
แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

301342 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 2 

Mental Health  and Psychiatric Nursing  

  2(2-0-4)  -  

301355 การรักษาโรคเบื้องต้น  

Primary Medical Care 

2(2-0-4)  -  

301334 การพยาบาลผูสู้งอายุ 

Nursing for Older Adult 

2(2-0-4)  -  

   301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Practicum in Community Health Nursing  

2(0-6-3) 

   301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

Practicum in Adult Nursing   

2(0-6-3) 

 รวม    6   หน่วยกิต   รวม  4  หน่วยกิต  

 

 

 

 

 

 

. 
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แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

301463 การบริหารการพยาบาล   

Nursing Administration 

2(2-0-4)  -  

301452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Community Health Nursing  

2(2-0-4)  -  

301413 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

2(2-0-4)  -  

301400 ปฏิบัติการพยาบาล 4 

Nursing Practicum  IV 

3(0-12-6)  -  

301443 ปฏิบัติการพยาบาล 5 

Nursing Practicum  V 

2(0-8-4)  -  

   301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 

Practicum in Adult Nursing  

2(0-6-3) 

   301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  

Practicum in Older Adult 

2(0-6-3) 

   301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing 

and Midwifery  

4(0-12-6) 

   301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

Practicum in Primary Medical Care 

2(0-6-3) 

 รวม  11 หน่วยกิต   รวม  10 หน่วยกิต  

 

 

 
แผนการศึกษา หลักสูตร 2555 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตร 2560 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

301456 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

Practicum in Primary Medical Care 

1(0-4-2)  - - 

301454 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Practicum in Community Health Nursing  

2(0-8-4) 301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Practicum in Community Health Nursing  

4(0-12-6) 

301416 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

2(0-8-4)  - - 

301464 สัมมนา 

Seminar  

1(0-2-1) 301484 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

301465 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

Professional Nursing Practice 

3(0-12-6) 301486 

 

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

Professional Nursing Practice 

2(0-6-3) 

   301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล 

Practicum in Nursing Administration   

2(0-6-3) 

 รวม    9     หน่วยกิต   รวม  9 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 
 

 

 



146 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายงานการประชมุวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร 

Assistant Professor Chanita Praditsathaporn, Dr.P.H. 

 

ชื่อ-สกุล ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31021001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3119 

081-8242-548 

Email sode_mam@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (การพยาบาลสาธารณสุข)                                                   

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2534 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิชาการ 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร. (2555). สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ.วารสารพยาบาล

สาธารณสุข, 26(1) มกราคม-เมษายน 2555, 69-79.   

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, แววดาว ค าเขียว. (2556). ปัจจัยท านายพฤติกรรมเสี่ยง

วัยรุ่น จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 6 ฉบับพิเศษ (ธันวาคม),     

104-115. 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ และเยาวณี จรูญศักดิ์. (23-24 

ธันวาคม 2556). แบบแผนสุขภาพของนสิิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา        

ปีการศึกษา 2556. Proceeding ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ การพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ: มุมองด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การศึกษา สุขภาพและการพยาบาล (หน้า 101-113). ล าปาง: สถาบันการพลศึกษาวิทยา

เขตล าปาง.  

วิไลพร วงศค์ีน,ี ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร. (23-24 ธันวาคม 2556). ปัจจัยเอือ้ ปัจจัยน า ปัจจัยเสริม 

ภาวะอ้วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้านต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา. Proceeding ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์

ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ: มมุมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ 

และการพยาบาล (หนา้ 834-845). ล าปาง: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง.  

 

ผลงานวิจัย 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ. (2556). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้านการป้องกัน

โรคเบาหวาน ด้วยอาหารวิถีล้านนา. สถาบันคลังสมองแหง่ชาติ.  

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และคณะ (2557). การพัฒนาผลติภัณฑผ์งปรุงรสจากผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

ล้านนาสู่อาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้การมสี่วนรว่มของชุมชน งานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก 

สกว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา 

Assistant Professor Cholada Chaikoolvatana, Dr.P.H. 

 

ชื่อ-สกุล ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 33299003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3119 

081-620-8374 

Email aoy-chon@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2555 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ (การพยาบาลสาธารณสุข)                                                   

มหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2536 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
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ผลงานวิจัย  

ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา, ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และแววดาว  ค าเขียว. (2556). ปัจจัยท านาย 

พฤติกรรมสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 

6 (ธันวาคม), 104-115. 

ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา, วิชานีย์  ใจมาลัย และประกายดาว  สุทธิ. (23-24 ธันวาคม 2556). ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ เขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา. ใน รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง  การพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวิชาชีพ : มุมมองด้านสังคม  เศรษฐกิจ 

การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล (หนา้ 175-185).  ล าปาง: วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครล าปาง 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ และเยาวณี จรูญศักดิ์. (23-24 

ธันวาคม 2556). แบบแผนสุขภาพของนสิิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการ 

ศกึษา 2556. Proceeding ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวชิาชีพ: มุมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา 

สุขภาพและการพยาบาล (หนา้ 101-113). ล าปาง: สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตล าปาง.  

Cholada Chaikoolvatana, Wichanee Jaimalai, & Prakaidao Sutti. (2015, Febuary). Factor  predicting 

health behavior in group of Pre-diabetes. Poster presentation at The 3 rd International 

Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions Theme: Global 

perspective for prevention and management of chronic conditions. Bangkok, THAILAND. 

Cholada Chaikoolvatana, Wichanee Jaimalai, & Prakaidao Sutti. (2016, September).  

            Smoking Behavior and Risk Factors with Early Smoking Initiation Among Thai  

            Adolescents. Poster presentation at The 11th Asia Pacific Conference on  

            Tobacco or Health. Beijing, China. 

 

ผลงานวิชาการ 

ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา. รูปแบบการบ าบัดผู้เสพยาสูบการบ าบัดแบบใช้ยา.ใน: อนันต์ ไชยกลุวัฒนา, 

           บรรณาธิการ. แนวทางการบ าบัดผูเ้สพยาสูบ: นวัตกรรมหญ้าดอกขาว. อุบลราชธานี:  

           โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2559. 86-100. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปะราลี  โอภาสนันท์ 

Assistant Professor Paralee Opasanant, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ปะราลี   โอภาสนันท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 32030037xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3257  

083-580-5179 

Email Paralee.op@up.ac.th, Paraleeo@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พ.ศ. 2542 พยาบาลศาตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2538 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
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ผลงานวิชาการ 

ปะราลี  โอภาสนันท์,  พรทิพย์  ปาอนิ, สุมลมาลย์ วงศ์ใหญ่ และสุภาภรณ์ สีสัน.  (17-18 มกราคม 

2556). ระบบการดูแลผูสู้งอายุภายใต้การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล. ใน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งท่ี 2 (หนา้ 161-168). พะเยา: มหาวิทยาลัย

พะเยา. 

ปะราลี  โอภาสนันท์.  (2557)  การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21.  เชยีงราย: ดาวเหนอื;  

หนา้ 1-102 

ปะราลี  โอภาสนันท์, พรทิพย์ ปาอิน  และสุนีย์ ปัญญางศ์. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มภาวะ

พึ่งพงิในชุมชน.  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 2015; 38(2) เม.ย.-มิ.ย.: 137-146 

Paralee Opasanant  and Porntip Pa-in.  (20-21 August 2015).  Health and Social System in Long 

Term Care for the Promotion of Active Aging in the Northern and Rural Community. 

Proceedings of the 3 rd Java International Nursing Conference (pp. 439-444). 

Semarang: Indonesia. 

ปะราลี โอภาสนันท์ วิยะดา รัตนสุวรรณ สุนีย์ ปัญญาวงศ์. (2017).  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน.  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , 2017 35(2) เม.ย.-

มิ.ย.: 177-187 

วิยะดา รัตนสุวรรณ  ปะราลี  โอภาสนันท์. (2017). การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ ใน 

 การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุแบบบูรณาการ. วารสารการพยาบาลและการศกึษา, 2017 10(4)  

 ต.ค.-ธ.ค. : 123-143 
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ประวัติ 

นางสาวดาว  เวียงค า 

Dao  Weiangkham, Dr.P.H. 

 

ชื่อ-สกุล ดาว  เวียงค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35603004xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที ่19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3119  

081-2558364 

Email Weiangkham.dao@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559                                     อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 

(การรักษาโรคเบือ้งตน้)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2555 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาลสาธารณสุข )  

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร)์      

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิชาการ 

ดาว เวียงค า, จุฑามาศ ผลมาก, พยาม การดี,ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์,นวิยา กันทามูล และ ส าเริง พรหม

มงคล. (2559). (วันที่ 26 มกราคม 2559). การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

กรณีศึกษา ต าบลแม่ต  า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา . ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ฉลองครบศตวรรษส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปี 2559 (หน้า 21-29). เชียงราย: 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. 

พยาม การดี , พรรณพิมล สุขวงษ์ และ ดาว เวียงค า(2559). การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมของ

ผู้สูงอายุในเขตชนบทภาคเหนือตอนบน . วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย , 24(1) 

กรกฎาคม 2559: 40-51.  

Dao Weiangkham, JutamasPonmark, PradchayapornThisara and SutitSamerchuea. (November 23-

25, 2016). Study of Hand Foot Mouth preventing behaviors among caregiver in 

Childcare Centers in Phayao Province. Proceedings of Mae FahLuang University 

International Conference (pp. 30-36). Chiang Rai: Mae FahLuang University. 

 ดาว เวียงค า, จุฑามาศ ผลมาก, พยาม การดี,ศริิรัตน ์โกศัลวัฒน์,นวิยา กันทามูล และ ส าเริง พรหม

มงคล. (2560). ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกตอ่ ความรู้ ทัศนคติ และ

การปฏิบัติของแกนน าอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการดูแล

สุขภาพ,35(1) มกราคม-มีนาคม 2560, 207-214. 

ดาว เวียงค า, จุฑามาศ ผลมาก, พยาม การดี,ศริิรัตน ์โกศัลวัฒน์,นวิยา กันทามูล และ ส าเริง พรหม

มงคล. (2560). (วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560). ความชุกของลูกน้ ายุงลาย ต าบลแม่ต  า 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวทิยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 

พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน(หน้า 61-68). เชียงราย: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 

ดาว เวียงค า, จุฑามาศ ผลมาก, ปรัชญาพร ธิสาระ, และ สุทิต เสมอเชื้อ. (2560). ผลของปัจจัย

ท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ.35(2) เมษายน- มิถุนายน 2560, 16-24. 
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ประวัติ 

นางวยิะดา รัตนสุวรรณ 

Wiyada ratanasuwan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล วิยะดา รัตนสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35699000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3257  

091-0707739 

Email wiyada7739@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2546 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2535 พยาบาลศาตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลอายุรศาสตร์    

และศัลยศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
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ผลงานวิชาการ    

วิยะดา รัตนสุวรรณ และสุมาลี เอี่ยมสมัย. (2555). การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมวัฒนธรรม

การจัดการความรู้ในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . 

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 23(2), 65-78. 

วิยะดา รัตนสุวรรณ, ณัฐพร ขวัญคง และพรรณสุกิตต์ ทาทอง. (2556). การรับรู้และการมีส่วนร่วม

ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์เกี่ยวกับบทบาทในการประกันคุณภาพการศึกษา. วารสาร

การพยาบาล การสาธารณสุขและการศกึษา, 16(2), 103-112. 

วิยะดา รัตนสุวรรณ, พิมพิมล วงศ์ไชยา และจันทร์จิรา อินจีน. (2556). รูปแบบการพัฒนาทักษะ

อาจารย์พยาบาลในการลดความวิตกกังวลจากการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา

พยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลฯสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื, 31(3), 68-78. 

วิยะดา รัตนสุวรรณ และปะราลี โอภาสนันท์.(2560).การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ  

ในการดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุแบบบูรณาการ .วารสารการพยาบาลและการศึกษา

,10(4),123-143. 
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ประวัติ 

นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม 

Sutthida Phongphanngam, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3123 

091-068-2995 

Email sutthida_amm@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 Ph.D. (Nursing) 

Saint Louis University School of Nursing, USA 

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2538 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 
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ผลงานวิชาการ 

Lach, H. W., Harrison, B. E., Phongphanngam, S. (2016). Falls and fall prevention in older 

adults with early-stage dementia: An integrative review. Research in Gerontological 

Nursing, 2017 May 1;10(3):139-148. doi: 10.3928/19404921-20160908-01. Epub 2016 

Sep 23. 
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ประวัติ 

นางสาวเกษร เกตุชู 

Miss Kesorn Ketchu 

 

ชื่อ-สกุล เกษร  เกตุชู 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16302900xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3249 

084-048-7419 

Email Kesorn-nuy@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

เอราวลิ ถาวร, เกษร เกตุชู และอนงค์ ถาวร. (22-23 มกราคม 2557). แนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุ

สิ้นเปลือง แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา ใน การประชุมวิชาการแหง่ชาติ 

พะเยาวิจัยครั้งที่ 3 (หน้า 2-11). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

อนงค์ ถาวร, พร บุญมี, เกษร เกตุชู (2557). วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยและการพัฒนา

วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพะเยา 

จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 8(2), 6-16. (เดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2557) 
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วิชานีย์  ใจมาลัย วิ ไลพร วงศ์คี นี  เกษร เกตุ ชู  ศิ ริรัตน์  โกศัลวัฒ น์  ชลลดา ไชยกุลวัฒ นา. 

(2560).พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560) 
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ประวัติ 

นางสาวบุษยารัตน์  ศิลปวิทยาทร 

Miss BUSAYARAT  SILAPAVITAYATORN 

 

ชื่อ-สกุล บุษยารัตน ์ศลิปวิทยาทร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35603003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานท่ีติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3131 

081-8835679 

Email busayarat.si@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร. (2557). การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับเลือดและโรคมะเร็ง. 

เชยีงราย: ดาวเหนอื; หนา้ 1-110. 
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ผลงานวิจัย 

บุษยารัตน์  ศิลปวิทยาทร และเพชรลดา สีขาว . (2558). ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและ

วิธีการเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมีย. วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 30 

ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม-กันยายน, 67-79. 

ปรัชญาพร ธิสาระ, จุฑามาศ ผลมาก, เพชรลดา สีขาว และบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร. (2560). ปัจจัย

ท านายพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง ในจังหวัดพะเยา. วารสาร

การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ , ปีที่  35 ฉบับที่  2 เดือน เมษายน-มิถุนายน ,       

169-176. 

เพชรลดา สขีาว, ปรัชญาพร ธิสาระ, จุฑามาศ ผลมาก และบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร. (2560). ผลของ

โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแหง่ตนและการสนับสนุนทางสังคมตอ่พฤติกรรมส่งเสริม

พัฒนาการเด็กของผู้ปกครองในจังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาล, ปีที่ 66 ฉบับที่ 4 เดือน 

ตุลาคม – ธันวาคม, 43-51.  
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ประวัติ 

นางสาวประกายดาว สุทธิ 

Miss Prakaidao Sutti 

 

ชื่อ-สกุล ประกายดาว สุทธิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3249  

084-615-4665 

Email Prakaidao.su@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

พ.ศ. 2549 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

 

ผลงานวิชาการ 

กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว ค าเขียว, ประกายดาว สุทธิ, และ อุไรวรรณ สาสังข์. (2559). ผลของ

โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารสภาการพยาบาล, 31(2), เม.ย.- 

มิ.ย. 69 – 80. 

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, วิชานีย์ ใจมาลัย และ ประกายดาว สุทธิ. (2559). ปัจจัยท านายพฤติกรรม

สุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล

และการดูแลสุขภาพ, 34(4), ต.ค.- ธ.ค. 104-112. 

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ประกายดาว สุทธิ และ วิชานีย์ ใจมาลัย. (2560). พฤติกรรมสูบบุหรี่และ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นตอนต้นจังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาล

กระทรวงสาธารณสุข, 27(3), ก.ย.- ธ.ค. 57 – 67. 
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ประวัติ 

นางพรทพิย์ ปาอิน 

Mrs PORNTIP PA-IN 

 

ชื่อ-สกุล พรทิพย์ ปาอนิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35506001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3212  

089-999-3402 

Email Porntipp73@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

ผลงานวิชาการ  

ปะราลี โอภาสนันท์, พรทิพย์ ปาอนิ, สุมลมาลย์ วงศ์ใหญ่ และสุภาภรณ์ สีสัน. (17-18 มกราคม 

2556). ระบบการดูแลผู้สูงอายุภายใต้การด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 2 (หน้า 161-168). 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ปะราลี โอภาสนันท์, พรทิพย์ ปาอิน และสุนีย์ ปัญญาวงศ์. (2558). การพัฒนาระบบการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 38(2), 137-146 

(เมษายน-มิถุนายน 2558) 
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Paralee Opasanant and Porntip Pa-in. (20-21 August 2015). Health and Social System in Long 

Term Care for the Promotion of Active Aging in the Northern and Rural 

Community. Proceedings of the 3  rd Java International Nursing Conference (pp. 

439-444). Semarang: Indonesia. 

พรทิพย์ ปาอิน และปะราลี โอภาสนันท์. (28-29 มกราคม 2559). ใน การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 5 (หนา้ 1076-1085). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

ประวัติ 

นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ์ 

Miss Panpimol  Sukwong 

 

ชื่อ-สกุล พรรณพิมล  สุขวงษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36406000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3109 

064-6365-747 

Email psukwong@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (สุขภาพจติและการพยาบาลจิตเวช) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2537 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
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ผลงานวิชาการ 

พยาม การดี , พรรณพิมล สุขวงษ์ และ ดาว เวียงค า(2559). การรับรู้แรงสนับสนุนทางสังคมของ

ผูสู้งอายุในเขตชนบทภาคเหนอืตอนบน. วารสารสุขภาพจติแห่งประเทศไทย, 24(1) 

มกราคม-มีนาคม : 40-51. 

พรรณพิมล สุขวงษ์, สรณ ีเกิดทอง, เกรียงไกร แถบค า และ ณัฐชัย อ่อนนวล. (29-30 มกราคม 

2558).  วิถีชีวติตามการรับรู้ของชุมชนลอ อ.จุน จ.พะเยา. ใน การประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 4 ,พะเยา. มหาวิทยาลัยพะเยา. 141-153.  

พรรณพิมล สุขวงษ์ (ผูบ้รรยาย) (15-17 มิถุนายน 2558). การจัดการภาวะซึมเศร้าในผูห้ญิงกลุ่มชาติพันธุ์.     

ใน การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการ

สุขภาพจิตและจติเวชเด็ก คร้ังท่ี 12 ประจ าปี  2558 (หนา้ 121-132). กระทรวง

สาธารณสุข: กรุงเทพฯ.   

พรรณพิมล สุขวงษ์ (ผูบ้รรยาย) (22-23 มกราคม 2557). ความผาสุกในชีวติผูห้ญิง : มุมมองเชิงเพศ

ภาวะผ่านพิธีแตง่งานของชนเผา่ม้ง. ใน การประชุมทางวชิาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ัง

ที่ 3 (หน้า 1024-1033.) พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.  

พรรณพิมล สุขวงษ์ (ผูบ้รรยาย) (17-18 มกราคม 2556). จารีตกับการรับรู้ภาวะซึมเศรา้ของผู้หญิงม้ง

ในภาคเหนอืของประเทศไทย. ใน ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย คร้ังท่ี 2 (หน้า 193-203). 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.. 

Panpimol Sukwong. (June 8-10, 2016). “Chim sab”: Perceptions of Mental Health care  among an 

Ethnic Groups in Northern Thailand.  (Proceedings) . The 15th Annual International 

Mental Health Conference and 13th Annual Child Mental Health and Psychiatry 

Conference (pp.133-145). Bangkok. Thailand.  

Panpimol Sukwong .(August 20-21, 2015).  Shaman “tut xiv neeb” : Traditional Healing of Hmong 

Community in Northern Thailand. (Proceedings). The 3 rd Java International Nursing 

Conference 2015 (pp. 356-365). Semarang: Indonesia.  
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ประวัติ 

นางสาวพัชรินทร์  ไชยบาล 

Miss PATCHARIN CHAIBARN 

 

ชื่อ-สกุล พัชรนิทร์  ไชยบาล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35607000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3131 

089-7589-822 

Email tuktik112@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การผดุงครรภ์ขัน้สูง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

พ.ศ. 2548 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

ผลงานวิชาการ   

ศศนิันท์  พันธ์สุวรรณ, พัชรินทร์  สังวาลย์, อชิยา  มอญแสง และ พัชรินทร์  ไชยบาล. (2556). 

ประสบการณห์ลังตัง้ครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้แต่งงานในภาคเหนอืตอนบน. วารสารพยาบาล

สงขลานครินทร์, 33(3), 17-36. (กันยายน-ธันวาคม 2556) 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, สาวิตรี ลิม้ชัยอรุณเรอืง, แววดาว ค าเขียว, ปรัชญาพร ธิสาระ และพัชรินทร์ ไชยบาล.  

(ผูบ้รรยาย) (29-30 มกราคม 2558).ส ารวจการละเล่นพืน้บ้านเพื่อสุขภาพในชุมชนแมใ่ส 

จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 (หน้า 147-158). พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

พัชรนิทร์  ไชยบาล, อิชยา  มอญแสง และศริิพร  แสงศรีจันทร์ (ผูบ้รรยาย) (28-29 มกราคม 2559).

พฤติกรรมการคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยา. ใน การประชุมวิชาการ   

ระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 5 (หนา้ 1046-1055). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา 

พัชรนิทร์  ไชยบาล, อิชยา  มอญแสง และศริิพร  แสงศรีจันทร์. (2559).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้

ทัศนคต ิความเชื่อเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและพฤติกรรมการคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติในเขตจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34 (3), 

96-103. (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 

อิชยา  มอญแสง, ศริิพร  แสงศรีจันทร์,  พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพิชชา พรอ้มสุข, กัลยา  จันทร์สุข 

และประทุมพร  เพียรจรงิ. (2559). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

ของมารดา โรงพยาบาลพะเยา. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34 (3), 88-

95. (กรกฎาคม-กันยายน 2559) 

อิชยา  มอญแสง, ศริิพร  แสงศรีจันทร์,  พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพิชชา พรอ้มสุข, กัลยา  จันทร์สุข 

และประทุมพร  เพียรจรงิ. (12 กุมภาพันธ์ 2559). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแมต่่อความรู้ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด.  

ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559, 

914-929. 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

ประวัติ 

นางสาววรัทยา กุลนิธิชัย 

Miss Waratya Kulnitichai 

 

ชื่อ-สกุล วรัทยา กุลนิธิชัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666-8 ต่อ 3249 

085-614-8534 

Email Waratya.ku@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 การบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 12 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

(หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน) 

พ.ศ. 2555 ศาสตร์และศลิป์การสอนทางการพยาบาล รุน่ที่ 6 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรว่มกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

(หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน) 

พ.ศ. 2554 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่)  

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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ผลงานวิชาการ  

วรัทยา กุลนิธิชัย. (2558). การประเมินภาวะโภชนาการและการให้สารอาหารทางหลอดเลือดด า:

การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย. เชียงรายเวชสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2/2558).

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558. หน้า 117-127. ISSN 1906-649x. 

วรัทยา กุลนิธิชัย. (2558). ลิขสิทธิ์ประเภทงานโสตทัศนวัสดุ เรื่องกายวิภาคศาสตร์ระบบโครงร่าง

ของมนุษย์ (Anatomy of Human Skeletal System). กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจง้

ลิขสิทธิ์เลขที่ 328592 วันที่ 31 สิงหาคม 2558. 

วรัทยา กุลนิธิชัย,กาญจนา เตชาวงศ ์และถวิลวงศ ์กันทิยะ. (2559).พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.เชยีงรายเวชสาร.ปีทึ่ 8 ฉบับที่ 2/2559.เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2559. หนา้ 133-144.ISSN 1906-649x. 

Waratya Kulnitichai.(2016). Poster presentation topic “How to communicate with different 

generations? (Different but not separated from each other)” , 2 prize. .In the face to face 

seminar on “Leadership Development and Change Management For Nurse Executive in 

ASEAN Countries”. Held during 16th-18th August 2016 at Sukhothai Thammathirat Open 

University. cited in 

http://www.stou.ac.th/LCM2016/Poster_Awards/2nd_Prize/Poster%20Certificate(2nd)%20(

10).pdf 
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ประวัติ 

นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย 

            Miss Wichanee Jaimalai     

 

ชื่อ-สกุล วิชานีย์  ใจมาลัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3 50120 03xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3131  

089-5600978 

Email wichanee1115@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2548 

 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม่  

 

ผลงานวิชาการ  

วิชานีย์  ใจมาลัย, ชลลดา ไชยกุลวัฒนา และชณิตาประดิษฐ์สถาพร. (22-23 ธันวาคม 2556). อุปสรรค 

ในการดูแลตนเองของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง ต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.  

ใน ประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยบูรณาการสหวชิาชีพ

มุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล (หน้า 498-507).  

ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 
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ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, วชิานีย์  ใจมาลัย และประกายดาว  สุทธิ. (22-23 ธันวาคม 2556). ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้ เขตอ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา. ใน   การประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ทุกช่วงวัย 

โดยบูรณาการสหวิชาชีพมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ และการพยาบาล” 

(หนา้ 175-185). ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง. 

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, วชิานีย์  ใจมาลัย และประกายดาว  สุทธิ. (2559). ปัจจัยท านายพฤติกรรม 

สุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงตอ่ โรคเบาหวาน จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล  

และการดูแลสุขภาพ, 34(4) ตุลาคม- ธันวาคม, 104-112. 
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ประวัติ 

นางสาว แววดาว ค าเขียว 

Miss Waewdao Kamkhieo 

 

ชื่อ-สกุล แววดาว  ค าเขียว 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3550600174484 

ต าแหน่งทางวชิาการ - 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466666 ต่อ 3250  

081-6734237 

Email waewdao_pink@hotmail.com; waewdao.ka@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2544 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

  

ผลงานวิชาการ  

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และแววดาว ค าเขียว. (2557). ปัจจัยท านาย

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 

6(4): ตุลาคม-ธันวาคม, 2557. 104-115. 

ศริิพร แสงศรีจันทร,์ ปรัชญาพร ธิสาระ, แววดาว ค าเขียว, สุนีย์ ปัญญาวงค์ และสาวิตร ีลิ้มชัยอรุณ

เรือง. (2559). ผลของการบูรณาการโปรแกรมสมาธิบ าบัดกับการสร้างเสริมพลังอ านาจ

ต่อการรับรู้พลังอ านาจของอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดพะเยา. วารสารการ

พยาบาลและการศกึษา, 9(1) มกราคม-มนีาคม 2559, 30-48. 
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กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว ค าเขียว, ประกายดาว สุทธิ และอุไรวรรณ สาสังข์. (2559). ผลของ

โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองในนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารสภาการพยาบาล, 31 (2) เมษายน-

มิถุนายน 2559, 69-80. 
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ประวัติ 

นางสาวศิริพร  แสงศรีจันทร์ 

Miss Siriporn Sangsrijan  

 

ชื่อ-สกุล ศริิพร แสงศรีจันทร์  

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3252  

084-017-7664  

Email siriporn.sa@up.ac.th , siriporn.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการพยาบาล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรบัณฑติ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ  

ศริิพร แสงศรีจันทร์, พยาม การดี, กันยา นันต๊ะแก้ว และรัตนา ทาสทิธิ์.  (2556). ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง ปัจจัยด้านนิสติ กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกือ้หนุนกับความสุขของนิสติ 

พยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารนเรศวรพะเยา, 1(2) มกราคม-เมษายน, 20-28. 

ศริิพร แสงศรีจนัทร์ และสาวิตร ีลิ้มชัยอรุณเรอืง.  (2557). ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน 

พฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน กับความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน 

ในผู้สูงอายุ ต าบลแมใ่ส อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา,  

7(2)เมษายน-มิถุนายน, 83-94. 
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ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปรัชญาพร ธิสาระ, แววดาว ค าเขียว, สุนีย์ ปัญญาวงค์ และสาวิตร ี               

ลิม้ชัยอรุณเรอืง. (2559).  โปรแกรมสมาธิบ าบัดต่อการรับรู้พลังอ านาจของอาสาสมัครดูแล

ผูสู้งอายุ จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 9(1)มกราคม-มีนาคม, 30-

48. 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, ศริิรัตน์ โกศัลวัฒน์, สาวิตร ีลิ้มชัยอรุณเรอืง, อิชยา มอญแสง และแสงเดอืน  

พรมแก้วงาม. (2559).  ภาวะผูน้ าที่มปีระสิทธิผลของนิสิตและบัณฑิตพยาบาล ตามการรับรู้

ของนิสิต บัณฑติ และผูใ้ช้บัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต. วารสารการพยาบาล 

และการศึกษา, 9(2)เมษายน-มิถุนายน, 68-80. 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, ศริิรัตน์ โกศัลวัฒน์, สาวิตร ีลิ้มชัยอรุณเรอืง, อิชยา มอญแสง และแสงเดอืน  

พรมแก้วงาม. (2559).  ผลของโปรแกรมภาวะผูน้ าที่มปีระสิทธิผลในนิสติพยาบาล 

มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34(4) ตุลาคม-

ธันวาคม, 152-161. 

อิชยา  มอญแสง, ศิริพร  แสงศรีจันทร์,  พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพิชชา พร้อมสุข, กัลยา  จันทร์สุข และ

ประทุมพร  เพียรจริง. (2559). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของ

มารดา โรงพยาบาลพะเยา . วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34 (3) 

กรกฎาคม-กันยายน, 88-95. 

พัชรินทร์  ไชยบาล, อิชยา  มอญแสง และศิริพร  แสงศรีจันทร์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ 

ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและพฤติกรรมการคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้าม

ชาติในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 34 

(3)กรกฎาคม-กันยายน,  96-103. 

 

ผลงานวิจัย   

ศริิพร แสงศรีจันทร์, พยาม การดี, กันยา นันต๊ะแก้ว และรัตนา ทาสทิธิ์.  (2556). ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง ปัจจัยด้านนิสติ กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกือ้หนุนกับความสุขของนิสติ 

          พยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปรัชญาพร ธิสาระ, แววดาว ค าเขียว และสุนีย์ ปัญญาวงศ์. (2558).  

ผลของโปรแกรมสมาธิบ าบัดต่อการสร้างเสริมพลังอ านาจ และพฤติกรรมการดูแล           

ของอาสาสมัครผูดู้แลผูสู้งอายุ จังหวัดพะเยา. พะเยา: คณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ศริิพร แสงศรีจันทร์, สาวิตรี ลิม้ชัยอรุณเรือง และพัชรินทร์ ไชยบาล. (2558). การรับรู้และการใช้     

ชุดสิทธิประโยชนก์ารประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าว เขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน       

ของประเทศไทย. พะเยา สภาวิจัยแหง่ชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยพะเยา.  
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ศริิพร แสงศรีจันทร์, ศริิรัตน์ โกศัลวัฒน์, สาวิตร ีลิ้มชัยอรุณเรอืง, อิชยา มอญแสง และแสงเดอืน  

พรมแก้วงาม. (2559). ภาวะผูน้ าที่มปีระสิทธิผลของนิสิตและบัณฑิตพยาบาล ตามการรับรู้

ของนสิิต บัณฑติ และผูใ้ช้บัณฑติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ. พะเยา:                    

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา.  

ศริิพร แสงศรีจันทร์, เนตรนภา ขวัญยืน, พรธรรมรส โพธิ และ อิชยา มอญแสง. (2559). 

  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแมส่ าหรับมารดาที่ท างานนอกบ้าน.        

พะเยา: คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา. 

พัชรนิทร์  ไชยบาล, อิชยา  มอญแสง และศริิพร  แสงศรีจันทร์. (2559).ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้

ทัศนคต ิความเชื่อเกี่ยวกับการคุมก าเนิดและพฤติกรรมการคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

ในเขตจังหวัดภาคเหนอืตอนบน. พะเยา สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยพะเยา. 

อิชยา  มอญแสง, ศิริพร  แสงศรีจันทร์,  พัชรินทร์  ไชยบาล, ปุญพิชชา พร้อมสุข, กัลยา จันทร์สุข และ

ประทุมพร  เพียรจริง. (2559). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา 

โรงพยาบาลพะเยา. พะเยา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา.  
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ภาคผนวก ช 

ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ภาระงานสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นางชณิตา  

ประดิษฐส์ถาพร* 

31021001xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส ์

480 480 480 480 480 

2 นางสาวชลลดา  

ไชยกุลวัฒนา 

33299003xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาลสาธารณสุข

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์ 

480 480 480 480 480 

3 นางสาวปะราลี  

โอภาสนันท์ 

35203003xxxxx ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด 

พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาล 

การพยาบาลผูสู้งอายุ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา 

320 320 320 320 320 

4 นางสาวเกษร  เกตุช ู 16302900xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

480 480 480 480 480 

5 นางสาวดาว   เวียงค า 35603004xxxxx อาจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

480 480 480 480 480 

6 นางวิยะดา  รัตนสุวรรณ 35699000xxxxx ผู้มีความรู้

ความสามารถ

พิเศษ 

กศ.ด. 

พย.ม. 

 

วท.บ. 

การบรหิารการศึกษา 

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 

และศัลยศาสตร์ 

พยาบาล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

320 320 320 320 320 

7 นางสาวสุทธิดา    

พงษ์พันธ์งาม 

35601004xxxxx อาจารย์ Ph.D  

พย.ม. 

พย.บ.  

Nursing 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

Saint Louis University,USA 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

480 480 480 480 480 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 

 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

เกียรตินิยม

อันดับ 1 

8 นางสาวบุษยารัตน์*   

 ศิลปวิทยาทร 

35603003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยพายัพ 

480 480 480 480 480 

9 นางสาวประกายดาว  

สุทธ ิ

15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผู้ใหญ ่ มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

480 480 480 480 480 

10 นางพรทิพย์   ปาอิน 35506001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูสู้งอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

480 480 480 480 480 

11 นางสาวพรรณพิมล*    

สุขวงษ ์

36406000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

ป.พย. 

สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

320 320 320 320 320 

12 นางสาวพัชรินทร์*    

ไชยบาล 

35607000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่

480 480 480 480 480 

13 นางสาววรัทยา   กุลนิธิชัย 35601011xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

480 480 480 480 480 

14 นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย* 35012003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม ่

480 480 480 480 480 

15 นางสาวแววดาว   ค าเขียว 35506001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

480 480 480 480 480 

16 นางสาวศิริพร    

แสงศรีจันทร์ 

35603000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การบรหิารการพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

480 480 480 480 480 
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ภาคผนวก ซ 

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดมิ 
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ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1.  อาคารสถานท่ี 

1.1 อาคารเรยีนและห้องเรยีน 

                    1.1.1 พื้นที่ใช้สอยของอาคารเรยีนทั้งหมด 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีนโยบายในการใชท้รัพยากรร่วมกัน  ดังนั้น 

นิสติสาขาพยาบาลศาสตร ์ จึงใช้อาคารเรียนร่วมกับสาขาอื่นๆ ซึ่งมีพื้นที่ใชส้อยทั้งหมด 

63,909.75 ตารางเมตร ประกอบด้วย 

 - อาคารส านักงานอธิการบดี  จ านวน       1 หลัง 

 - อาคารเรียนรวม    จ านวน  1 หลัง 

 - กลุ่มอาคารเรยีนรวมและส านักหอสมุด ประกอบด้วย 

  - อาคารเรียนรวม   จ านวน  3 หลัง 

  - อาคารหอสมุด   จ านวน  1 หลัง 

 - กลุ่มอาคารปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

  - อาคารเรียนรวม   จ านวน  4 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการนเิทศศาสตร์ จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  4 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน  2 หลัง 

 - กลุ่มอาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 

  - อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ  จ านวน  2 หลัง 

  - อาคารคณะสหเวชศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ  จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารคณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ  จ านวน  1 หลัง 

 - กลุ่มอาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 

  - อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการพยาบาล จ านวน  2 หลัง 
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  - อาคารคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ  จ านวน  2 หลัง 

  - อาคารคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ  จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการสรีระวิทยา จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการ  จ านวน  1 หลัง 

 - อาคารศูนย์ศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมฯ (ศูนย์ไต)  1 หลัง 

  - อาคารอเนกประสงค์   จ านวน  1 หลัง 

  1.1.2 พื้นที่และจ านวนห้องบรรยาย และห้องประชุมทุกขนาด 

ตารางที่  1  พืน้ที่ ความจุ จ านวนหอ้งบรรยายและหอ้งประชุม จ าแนกตามประเภทหอ้ง 

ประเภทห้อง พื้นที ่ ความจุทีน่ั่ง จ านวนห้อง หมายเหต ุ

 (ตารางเมตร) (คน)   

1. ห้องบรรยาย     

    1.1 หอ้งบรรยายขนาดใหญ ่PKY 1 720 700 1  

    1.2 ห้องบรรยายขนาดกลาง 372 200 6  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 360 200 5  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 320 160 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 304 160 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 288 130 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 285 130 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 266 120 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 254 120 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 236 100 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 216 100 2  

    1.3 ห้องบรรยายขนาดเล็ก 192 80 4  

    ห้องบรรยายขนาดเล็ก 182 80 8  

           ห้องบรรยายขนาดเล็ก 120 60 2  

           ห้องบรรยายขนาดเล็ก 100 60 8  

           ห้องบรรยายขนาดเล็ก 80 50 2  

2.  ห้องประชุม     

-  ห้องประชุมใหญ ่ 216 100 1  

-  ห้องประชุมเล็ก (หอ้งMBA)      209 50 2  
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1.1.3 พื้นที่และจ านวนห้องปฏิบัติการทางวทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ

พยาบาล ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กีฬาในร่ม / ห้อง

ออกก าลังกาย หรอืห้องกิจกรรมเสรมิหลักสูตรอื่น ๆ 

 

ตารางที่  2   พืน้ที่ ความจุ จ านวนหอ้งปฏิบัติการและหอ้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

จ าแนกตามประเภทห้อง 

ประเภทห้อง พื้นที ่

(ตารางเมตร) 

ความจุทีน่ั่ง 

(คน) 

จ านวน

ห้อง 

หมายเหต ุ

1.  ห้องปฏบัิตกิารภาษา   160 80 2  

2.  ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ 

     (self-access)  

360 120 1  

3.  ห้องปฏบัิตกิารหอ้งคอมพวิเตอร์ 150 80 3  

4.  ห้องคอมพวิเตอร์ 288 80 2  

     ห้องคอมพิวเตอร์ 144 60 1  

     ห้องคอมพิวเตอร์ 120 60 1  

     ห้องคอมพิวเตอร์ 100 60 3  

5.  ห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 1 320  1  

6.  ห้องปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 2 400  1  

7.  ห้องปฏบัิตกิารฟสิิกส ์ 420  1  

8.  อาคารปฏบัิตกิารนเิทศศาสตร์ 360  1  

9.  อาคารปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 1-2 756  2  

10.  อาคารปฏบัิตกิารวศิวกรรมศาสตร์ 1-2 828  1  

11.  ห้องปฏบัิตกิารพยาบาล 334  1  

12.  ห้อง Lab ciscom 200  1  

13.  ห้อง Lab วจิัย 288  1  

14.  ห้องเก็บสารเคมี   100  1  

15.  ห้องเตรียมปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 1  76  1  

16.  ห้องเตรียมปฏบัิตกิารวทิยาศาสตร์ 2      80  1  

17.  ห้องเตรียมปฏบัิตกิารเคมี 67  1  

18.  ห้องพยาบาล 80  1  

    

 

 

 



194 

 

1.2 ห้องผู้บรหิาร ห้องท างานของอาจารย์และบุคลากร 

 

ตารางที่  3  พืน้ที่ความจุ จ านวนหอ้งผู้บริหาร ห้องท างานของอาจารย์และบุคลากร 

จ าแนกตามประเภทของหอ้ง 

ประเภทห้อง 
พื้นที ่

(ตารางเมตร) 

ความจุทีน่ั่ง 

(คน) 

จ านวน

ห้อง 

หมายเหต ุ

1.  ห้องผู้บริหารระดับสูง 160 2 1  

2.  ห้องผู้บริหารระดับกลาง 32 1 5  

3.  ห้องพักอาจารย์ 144 30 2  

     ห้องพักอาจารย์ 72 20 2  

     ห้องพักอาจารย์ 80 20 1  

     ห้องพักอาจารย์ 288 40 1  

4.  ห้องธุรการ 193 15 1  

5.  ห้องทะเบียน 200 20 1  

6.  ห้องกิจการนิสติ 200 15 1  

7.  ห้องพักเจ้าหน้าท่ีอาคารสถานท่ี 200 15 1  

8.  ห้องพักเจ้าหนา้ที ่ 100 10 1  

     ห้องพักเจ้าหนา้ที่ 64 7 1  

     ห้องพักเจ้าหนา้ที่ 120 10 1  

     ห้องพักเจ้าหนา้ที่ 22.75 5 4  

9.  ส านักงานบัณฑิตวทิยาลัยและห้องพัก

อาจารย์ 

60 20 2  

10.  ห้องงานเอกสาร 150 10 1  
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 1.3 ห้องอื่นๆ 

 

ตารางที่  4   พืน้ที่ ความจุ จ านวนหอ้งอื่นๆ 

ประเภทห้อง พื้นที ่ 

(ตารางเมตร) 

ความจุทีน่ั่ง  

(คน) 

จ านวนห้อง หมายเหต ุ

1.  ห้องสมุด 587  1  

2.  ห้องไฟฟา้ 22  1  

     ห้องไฟฟา้ 14  1  

     ห้องไฟฟา้ 12  1  

     ห้องไฟฟา้ 24.75  1  

     ห้องไฟฟา้ 170  1  

3.  เตรียมประชุม 40  1  

4.  ห้องเก็บของ 20  1  

     ห้องเก็บของ 6  1  

     ห้องเก็บของ 22.5  2  

     ห้องเก็บของ 45  1  

5. ห้องเก็บอุปกรณก์ีฬา 80  1  

6. ห้องน้ า 56  1  

      ห้องน้ า 12  1  

      ห้องน้ า 32  4  

      ห้องน้ า 24  1  

      ห้องน้ า 18  1  

      ห้องน้ า 140  5  

7. ห้องควบคุม 50  1  

      ห้องควบคุม 28  1  

      ห้องควบคุม 31.75  2  

      ห้องควบคุม 31.50  4  

      ห้องควบคุม 80  1  

8. ห้องถ่ายเอกสาร 32  1  

9. อาคารหอ้งน้ า หญิง 297  1  

   อาคารหอ้งน้ า ชาย 297  1  

10. อาคารโรงอาหาร 972  1  

11. อาคารเอนกประสงค์ 2071  1  
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1.4 สถานที่พักนักศกึษา 

 

ตารางที่ 5   พืน้ที่ และจ านวนห้องต่างๆ ในหอพักนักศึกษา 

ประเภทห้อง พื้นที่ (ตารางเมตร) 

1. พืน้ท่ีใชส้อยท้ังหมด 

2. พื้นท่ีหอ้งพักต่อนสิิต 1 คน 

3. จ านวนห้องพกัต่อจ านวนนสิติ 

23,934 

6.12 

681/2,724 

 

 1.5 สนามกีฬา 

ตารางที่ 6  พืน้ที่ และจ านวน สนามกีฬาต่าง ๆ  

-  สนามวอลเลยบ์อล 162 ตารางเมตร จ านวน 2 สนาม 

-  สนามฟุตซอล 155 ตารางเมตร จ านวน 1 สนาม 

-  สนามบาสเกตบอล 608 ตารางเมตร จ านวน 2 สนาม 

-  สนามเทนนิส 631.8 ตารางเมตร จ านวน 4 สนาม 

-  สนามเปตอง 161 ตารางเมตร จ านวน 10 สนาม 

 

2.  อุปกรณ์การศึกษา 

 2.1 ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ ช้ัน 2 อาคารคณะ

พยาบาลศาสตร์ ส าหรับเป็นห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนิสิต จ านวน 2 ห้อง   โดย

จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ไว้เพียงพอและพร้อมใช้   เปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอก

เวลาราชการ โดยมุ่งให้นิสติได้ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จ าลอง เพื่อเตรียมความพร้อมของนสิิต

ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์  

ปฏิบัติการพยาบาลทารกและเด็ก ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  

และปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  

โรงพยาบาลชุมชน  และสถานีอนามัย   
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 2.1.1 จ านวนเตียงทุกประเภท 

 

ตารางที่ 7  จ านวนเตียงทุกประเภท  

ล าดับ ประเภท จ านวน 

1 เตียงฟาวเลอร์มเีสาน้ าเกลือ 4 มุมของเตียง 4 เตียง 

2 เตียงฟาวเลอร์มเีสาน้ าเกลือ 1 มุม 5 ชุด 

3 เตียงฟาวเลอร์ 3 ไก พรอ้มเสาน้ าเกลือ 4 มุม 5 ตัว 

4 เตียงส าหรับตรวจครรภ์ 2  เตียง 

5 เตียงซิมมอนด์ 6  เตียง 

6 เตียงท าคลอด 4  เตียง 

7 ที่รองรับเด็กแรกเกิด (Crip เด็ก) 3  ชุด 

8 เตียงตรวจโรค 1  เตียง 

9 เตียงเด็กแบบฟาวเลอร์ 1  เตียง 

  

2.1.2 จ านวนและลักษณะหุ่นจ าลองรวมชิ้นส่วนจ าลองของอวัยวะต่าง ๆ  

 

ตารางที่ 8 จ านวนและลักษณะหุ่นจ าลองของอวัยวะต่าง ๆ  

ล าดับ ประเภท จ านวน 

1 หุน่จ าลองโครงกระดูกแบบแขวน 1 ชุด 

2 หุน่ฝึกการตรวจฟังเสียงหัวใจและปอด 2 ชุด 

3 หุน่ท าแผลผ่าตัดชนิดต่าง ๆ (หุน่มนุษย์ครึ่งคนส าหรับท าแผลผ่าตัด) 4 ตัว 

4 หุน่จ าลองหู 1 ชุด 

5 หุน่จ าลองลูกตา 1 ชุด 

6 หุน่จ าลองแสดงการตัดส่วนหนา้และส่วนกลางของศรีษะ 1 ชุด 

7 หุน่จ าลองระบบประสาท 1 ชุด 

8 หุน่จ าลองกระดูกสันหลังและประสาท-กระดูกสันหลัง 1 ชุด 

9 หุน่จ าลองโครงสร้างของไต 1 ชุด 

10 หุน่จ าลองภาคตัดของผิวหนัง 1 ชุด 

11 หุน่แสดงการไหลเวียนของโลหิต 1 ชุด 

12 หุน่จ าลองหัวใจ 1 ชุด 

13 หุน่จ าลองสาธิตระบบย่อยอาหาร 1 ชุด 
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ล าดับ ประเภท จ านวน 

14 หุน่จ าลองผ่าซีกของโพรงช่องปากและหลอดคอ 1 ชุด 

15 หุน่จ าลองชุดของฟัน 2 ชุด 

16 หุน่สาธิตทางการพยาบาล 14 ตัว 

17 หุน่จ าลองผู้สูงอายุ 1 ชุด 

18 หุน่CPR     4 ตัว 

19 หุน่ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้สะโพก 1 ชุด 

20 หุน่ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ 1 ตัว 

21 หุน่จ าลองฝึกการใส่สายให้อาหาร 1 ตัว 

22 หุน่การสวนปัสสาวะเพศหญิง-ชาย 1 ชุด 

23 หุน่จ าลองการดูแลผูป้่วยเจาะคอ 1 ชุด 

24 หุน่จ าลองแขนฝึกเจาะเลือด 1 ตัว 

25 หุน่จ าลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ า 5 ตัว 

26 หุน่จ าลองแขนขาส าหรับฝกึฉีดยาเข้าหลอดเลือดด า 3 ตัว 

27 หุน่จ าลองขนาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ    2 ชุด 

28 หุน่ฝึกฉีดยากล้ามเนือ้ต้นแขน 1 ชุด 

29 หุน่ฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย 1 ชุด 

30 หุน่ฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง 1 ชุด 

31 หุน่จ าลองหญิงตัง้ครรภ์ฝึกฟังเสียงหัวใจทารกเต้น 4 ชุด 

32 หุน่จ าลองการฝกึตรวจเต้านม 1 ชุด 

33 หุน่จ าลองฝึกตัดและเย็บฝเีย็บ 2 ชุด 

34 หุน่จ าลองฝึกเย็บฝเีย็บ 5 ตัว 

35 หุน่จ าลองฝึกหัดและตัดฝเีย็บ 2 ชุด 

36 หุน่จ าลองส าหรับฝึกเย็บแผล 1 ชุด 

37 หุน่จ าลองฝึกเย็บแผลฝีเย็บ 5 อัน 

38 หุน่จ าลองทางสูติ(หุ่นคลอด) 14 ชุด 

39 หุน่จ าลองกระบวนการปฏิสนธิ 2 ชุด 

40 หุน่จ าลองอุง้เชิงกราน 1 ชุด 

41 หุน่จ าลองการปฏิสนธิและการพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา 

ตั้งแตต่ัวอ่อน ถึง 3 เดือน 

 

2 ชุด 
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ล าดับ ประเภท จ านวน 

42 หุน่จ าลองด้านตัดขวางของเด็กในครรภ์ระยะต่างๆ 1 ชุด ม ี8 ชิน้ 1 ชุด 

43 หุน่จ าลองการขยายตัวของปากมดลูกเมื่อเข้าสู่ระยะการคลอด 1 ชุด มี 6 ชิ้น 2 ชุด 

44 หุน่จ าลองรก 2 ชุด 

45 หุน่สาธิตทางนรเีวช 2 ชุด 

46 หุน่จ าลองฝีเย็บ ส าหรับฝกึท าคลอด 3 ตัว 

47 หุน่จ าลองกระดูกเชงิกราน 5 ตัว 

48 หุน่จ าลองรกและสายสะดือ 2 ตัว 

49 หุน่แขนส าหรับฝกึเย็บแผล 1 ตัว 

50 หุน่จ าลองทารกเอนกประสงค์เพศชาย   5 ตัว 

51 หุน่เด็กฝกึการพยาบาล    3 ตัว 

52 หุน่เด็กฝกึปฏิบัติการพยาบาลเด็ก   4 ตัว 

53 หุน่เด็กชายคลอดก่อนก าหนด 2 ตัว 

54 หุน่ฝึกเจาะเลือดทารกแรกเกิด 2 ชุด 

55 หุน่จ าลองทารกเพศหญิง 1 ตัว 

56 หุน่จ าลองล าตัวแสดงกล้ามเนือ้พร้อมศีรษะมีอวัยวะเพศ 

สามารถสับเปลี่ยนได้ 1 ชุด 

 

2.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับวิชาการพยาบาลทุกประเภท (เฉพาะ

ครุภัณฑ์) 

ตารางที่ 9 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับวิชาการพยาบาลทุกประเภท(เฉพาะครุภัณฑ์) 

ที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องวัดความดันโลหติแบบดิจติอล 3 เครื่อง 

2 เครื่องวัดความดันโลหติแบบตั้งโต๊ะ 18 เครื่อง 

3 เครื่องวัดความดันโลหติแบบกระเป๋า 26 เครื่อง 

4 รถเข็นชาร์ท 1 คัน 

5 รถเข็นถาดแจกยา 1 คัน 

6 รถเข็นฉีดยา 1 คัน 

7 รถเข็นท าแผล 1 คัน 

8 เครื่องตรวจหู ตรวจตา 3 ชุด 

9 ชุดเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง 
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ที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 

10 ชุดชว่ยหายใจปากเป่าหุ่น 4 ชุด 

11 ชุดจ าลองผูสู้งอายุ 1 ชุด 

12 เครื่องช่ังน้ าหนักแบบคานเลื่อนพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง 

13 เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง 

14 เครื่องวัดความจุปอด 2 ชุด 

15 เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง 

16 เครื่องเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ 1 ชุด 

17 ถังออกซิเจน 2 ชุด 

18 เครื่องดูดของเหลวและแก๊สในช่องปอด 1ชุด 

19 เครื่องดูดเสมหะ 2ชุด 

20 ชุดจ าลองการตัง้ครรภ์ (ส าหรับผูใ้หญ่) 2 ชุด 

21 อุปกรณ์ดันศรีษะเด็ก 1 ชุด 

22 หูฟังของเด็ก 1 อัน 

 กลุ่มครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA  ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ 2 ชุด 

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 In 6 .Out 2 ชุด 

3 อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 2 เครื่อง 

4 ไมโครโฟนชนดิไร้สายแบบ Dynamic 1 ชุด 

5 ล าโพงชนิด 2 ทาง 8 ชุด 

6 กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 

7 กล้องถ่ายท าโทรทัศน์พร้อมขาตั้ง 1 ชุด 

8 จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว้ 8 ชุด 

 

2.4  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้อง อยู่

ในระบบเครือข่าย พร้อมทั้งต่อเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลก  พร้อมทั้ง

ให้บริการแก่อาจารย์ และบุคลากร ในการพิมพ์งาน การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล 

นอกจากนั้น ยังมีการาด าเนินงานในด้านการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยการจา้งบริษัทเอกชนดูแล  
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 การให้บริการห้อง Self-access จะเปิดให้บริการในเวลาราชการ คือ 08.30 - 16.30 

น.และนอกเวลาราชการ เวลา 16.30 - 20.30 น.ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการ 

08.30-18.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดให้บริการ  ชนิดของคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกได้ 

ดังนี้ 

 1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

 2. เครื่องสแกนเนอร์ 

 3. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก 

 4. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 

2.5 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ 

ตารางที่ 12  หอ้งโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 เครื่อง PROJECTOR 28 เครื่อง 

2 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว 28 จอ 

3 เครื่องเล่น DVD 24 เครื่อง 

4 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิว้ 90 เครื่อง 

5 เครื่องเล่นวดีีโอ 28 เครื่อง 

6 เครื่องขยายเสียง 106 เครื่อง 

7 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Videoconference) 7 เครื่อง 

8 กล้องถ่ายวีดโีอ 5 เครื่อง 

9 กล้องถ่ายรูป 26 เครื่อง 

10 กล้องวีดีโอ 4 เครื่อง 

11 Visual presenter 75 เครื่อง 

12 เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร์ Dot Matrix 24 7 เครื่อง 

13 เครื่องคอมพวิเตอร์ 700 เครื่อง 

14 เครื่องสแกนภาพ 2 เครื่อง 
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3. ห้องสมุด 

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งห้องสมุดของคณะ  เรียกว่าห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์  

ซึ่งจะรวบรวมต ารา  วารสาร  รายงานการวิจัย  หนังสือทางการพยาบาล  และหนังสือ

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บางส่วน  เพื่อให้อาจารย์  และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีความ

สะดวกในการศึกษาค้นคว้า  นอกจากนั้น นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ใช้บริการของศูนย์

บรรณสารและสื่อการศกึษา ในการศกึษาค้นคว้าด้วย 

3.1 ชื่อ จ านวน ต าราหลักทางการพยาบาลจ าแนกตามสาขาทางการพยาบาล 

 

ตารางที่  13  ชื่อ จ านวน ต าราหลักทางการพยาบาลจ าแนกตามสาขาทางการพยาบาล 

สาขา ภาษาไทย 

(เล่ม) 

ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ภาษาไทย 

(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาอังกฤษ 

(ชื่อเรื่อง) 

แนวคิดพื้นฐาน 

และหลักการพยาบาล 

1,271 354 114 208 

การพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1,029 158 118 120 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1,124 254 110 134 

การพยาบาลผูใ้หญ่ 1,140 236 152 117 

การพยาบาลผูสู้งอายุ 965 107 60 87 

การพยาบาลสุขภาพจติ 

และจติเวช 

751 98 72 65 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1,085 165 98 75 

การบริหารการพยาบาล 956 208 86 84 

รวมต าราหลัก 

ทางการพยาบาล 

8,321 1,580 810 890 

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 5,786 1,358 746 678 

รวม 14,107 2,938 1,556 1,568 

รวมจ านวนหนังสอืทั้งหมด 17,045 เล่ม 3,124 ชื่อเรื่อง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) 
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3.2 จ านวนหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด 17,045 

เล่ม 

3.3 ชื่อวารสารทางวิชาชีพพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

ตารางที่ 14 ชื่อวารสารทางวชิาชีพพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่สถาบันการศึกษา จ าแนกตามรายชื่อวารสารภาษาไทย 

ล าดับ ชื่อวารสาร 2557 2558 2559 

1 วารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย √ √ √ 

2 วารสาร Health Channel √ √ √ 

3 วารสารกองการพยาบาล √ √ √ 

4 วารสารคลินิก √ √ √ 

5 วารสารพยาบาลศาสตร์ ขอนแก่น √ √ √ 

6 วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย √ √ √ 

7 วารสารพยาบาลศาสตร์ นเรศวร √ √ √ 

8 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหดิล √ √ √ 

9 วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ √ √ √ 

10 วารสารวิจัยทางการพยาบาล √ √ √ 

11 วารสารวิชาการสาธารณสุข √ √ √ 

12 วารสารวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและกีฬา √ √ √ 

13 วารสารสงขลานครินทร์เวชสาร √ √ √ 

14 วารสารสภาการพยาบาล √ √ √ 

15 วารสารสมาคมจติเวชแห่งประเทศไทยฯ √ √ √ 

16 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย √ √ √ 

17 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหดิล √ √ √ 

18 วารสารหมออนามัย √ √ √ 

19 วารสารอาหาร √ √ √ 

20 วารสารอาหาร&สุขภาพ                                                                                               √ √ √ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) 
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ตารางที่ 15 ชื่อวารสารทางวชิาชีพพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ที่สถาบันการศึกษา จ าแนกตามรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ 

9 Nursing Research √ √ √ 

10 Nursing Science  Quarterly √ √ √ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) 

 

3.4 ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นที่บริการนิสิตในห้องสมุด 

            ส านักหอสมุดและห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการเรื่องฐานข้อมูลและระบบ

สืบค้น นิสิตได้ใช้บริการของส านักหอสมุด และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์  สืบค้นหาข้อมูล

จากฐานข้อมูล สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร  รายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ รวมทั้ง

ฐานข้อมูลซีดีรอม ซึ่งเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ ใช้โปรแกรม INNOPAC ในการบันทึกข้อมูล และ

ให้บริการยืม- คืน ด้วยระบบ Barcode นิสิตสามารถค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ได้ในระบบออนไลน์ผ่าน

เครือขา่ยอินเทอร์เนต็ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

 

 

 

 

 

 

No. 

 

Title 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

1 AACN's Clinical Issues : Advanced Practice in 

Acute and Critical Care 

√ √ √ 

2 American Journal of Nursing (AJN)  √ √ √ 

3 An International Journal of Obstetrics and 

Gynecology (BJOG) 

√ √ √ 

4 Journal of Nursing Administration (JONA) √ √ √ 

5 Journal of Pediatric Nursing √ √ √ 

6 Journal of Perinatal and Neonatal Nursing √ √ √ 

7 Journal of Psychosocial Nursing and Mental 

Health Services 

√ √ √ 

8 Journal of Professional Nursing        √ √ √ 
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3.5 อัตราส่วนหนังสือต่อนิสิต 1 คน 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีต าราหลัก หนังสือทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์

สุขภาพรวมทั้งสิ้นจ านวน  3,124   ชื่อเรื่อง จ านวน 17,045 เล่ม ต่อนิสิตจ านวน 480 คน 

อัตราส่วนจ านวนนิสติต่อจ านวนหนังสือ 1: 35.51 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559) 

3.6 การให้บริการของห้องสมุด 

 ศูนย์บรรณสารและห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้บริการ

สัปดาห์ละ 7 วัน  รวม 80 ช่ัวโมง ดังนี้  

ระหว่างเปิดภาคเรียน  

วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.30 – 20.30 น. 

วันเสาร ์– วันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 18.30 น. 

ระหว่างปิดภาคเรียน  

วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.30 – 16.30 น. 

วันเสาร ์– วันอาทิตย์   เวลา 08.30- 18.30 น.  

วันหยุดนักขัตฤกษ์  หยุดให้บรกิาร    

 

4. สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ 

  สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

และมีจ านวนผู้ใช้บริการเพียงพอต่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา และหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ    

หนังสือใหค้วามเห็นชอบหลักสูตร จากสภาการพยาบาล 
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ภาคผนวก ญ    

ใบประกอบวิชาชพีการพยาบาลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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นางชณติา  ประดิษฐ์สถาพร 

 
 

นางสาวชลลดา ไชยกุลวัฒนา 
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นางสาวปะราลี โอภาสนันท์ 

 
นางสาวดาว  เวียงค า 
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นางวยิะดา  รัตนสุวรรณ 

 
นางสาวสุทธิดา  พงษ์พันธ์งาม 
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นางสาวเกษร  เกตุชู 

 
นางสาวบุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร 
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นางสาวประกายดาว  สุทธิ 

 
นางพรทพิย์   ปาอิน 
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นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพัชรินทร์ ไชยบาล 
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วรัทยา กุลนิธิชัย 

 
นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย 
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นางสาวแววดาว   ค าเขียว 

 
นางสาวศิริพร  แสงศรจีันทร์ 
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นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ 
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