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ลักษณะวิชาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากสภาการพยาบาล โดยต้องทาการ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลภายหลังสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้
การพยาบาลโดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคองแก่
บุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม
ลักษณะวิชาที่ศึกษา
เป็นการศึกษาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน การบริหารการพยาบาลและการวิจั ยทางการ
พยาบาล โดยการบูรณาการความรู้ ทางด้านการศึกษาทั่วไป และพื้นฐานวิชาชีพในการศึกษาวิชาการพยาบาลและปฏิบัติการ
พยาบาล ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยในโรงพยาบาล สถานบริการด้านสุขภาพ และในชุมชน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มีคุณสมบัติและเกณฑ์การเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะตามที่หลักสูตรกาหนด
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

180 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
- กลุ่มวิชาชีพ
ภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือก
ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร

134 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
98 หน่วยกิต
53 หน่วยกิต
45 หน่วยกิต
8
หน่วยกิต

4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อสาหรับผู้ที่จบการศึกษา
ลักษณะงานทีท่ า
ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
หรือสถานบริการด้ านสุ ขภาพของรัฐหรือเอกชนในการสร้างเสริมสุ ขภาพ ป้ อ งกั น โรค รัก ษาพยาบาล ฟื้ น ฟู ส ภาพ และ
ประคับประคองสุขภาพ แก่บุคคลทุกช่วงวัย
แหล่งงาน
- ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของรัฐ ข้าราชการ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของรัฐ
- ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพของเอกชน
- สมัครงานเป็นพยาบาลในต่างประเทศ
โอกาสในการศึกษาต่อ
สามารถศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต หรือศึกษาต่อเฉพาะทางการพยาบาล แต่ละสาขาทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้
1. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ
2. การพยาบาลกุมารเวช
3. การพยาบาลมารดา ทารก
4. การพยาบาลครอบครัว
5. การพยาบาลอนามัยชุมชน
6. การบริหารการพยาบาล
7. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 0-4422-3510, 3519 โทรสาร 0-4422-3506
Website : http://www.sut.ac.th/in

2
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2561

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102107 เคมีสาหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
102108 ปฏิบัติการเคมีสาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
104175 หลักชีววิทยา
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
xxxxxx วิชาการศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
113201 เภสัชวิทยา
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
606208 พยาธิสรีรวิทยา
716201 การสร้างเสริมและปกป้อง
สุขภาพ
711202 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
ทางการพยาบาล
716212 ชีวสถิติและวิทยาการระบาด
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
712306 ปฏิบัติการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
713307 ปฏิบัติการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
715308 ปฏิบัตกิ ารพยาบาล
มารดาและทารก

รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
213305 ภาษาอังกฤษ เพื่อการทางาน
712401 การพยาบาลฉุกเฉิน
716402 การพยาบาลอนามัยชุมชน
716403 การรักษาโรคเบื้องต้น
715404 วิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาล
711405 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ทางการพยาบาล
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วย
หน่วย
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
กิต
2
108101 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน
4 105105 ฟิสิกส์
วิทยาทางการแพทย์
105195 ปฏิบัติการฟิสิกส์
1
108102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
1 202203 มนุษย์กับสังคมและ
ภูมิคุ้มกันวิทยาทาการแพทย์
สิ่งแวดล้อม
3
110101 กายวิภาคศาสตร์
3 109203 ชีวเคมีและชีวเคมีคลินิก
1
110102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
1 109206 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ
2
111101 สรีรวิทยา
3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
1
111102 ปฏิบัติการสรีรวิทยา
1
สื่อสาร
202202 ความเป็นพลเมืองและ
3 202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและ
3
พลเมืองโลก
การพัฒนา
3
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก 2 712101 สารสนเทศทางการ
2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
1
พยาบาล
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไปแบบเลือก
18
รวม
19
รวม
หน่วย
หน่
ว
ย
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
กิต
4
711203 การพยาบาลพื้นฐาน
3 713208 การพยาบาลสุขภาพจิต
3
712204 การประเมินภาวะสุขภาพ
3
และจิตเวช 2
712205 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2 712209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3
712206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 711211 ปฏิบัติการพยาบาล
2
713207 การพยาบาลสุขภาพจิต
2
พื้นฐาน
และจิตเวช 1
712212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
3
715210 การพยาบาลมารดาและ
2
และผู้สูงอายุ 1
ทารก
715303 การพยาบาลมารดา2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2
ทารกและการผดุงครรภ์
2
19
รวม
17
รวม
หน่วย
หน่
ว
ย
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
กิต
5
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3 714309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
วัตถุประสงค์เฉพาะ
และวัยรุ่น
4
714301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 1
715310 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา714302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3
ทารก และการผดุงครรภ์
2
715304 การพยาบาลมารดา-ทารก
3 715311 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาที่มีภาวะเสี่ยงสูง
ทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง
711305 จริยศาสตร์และกฎหมาย
3
วิชาชีพฯ
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
1
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2
11
รวม
16
รวม
หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วย
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3
กิต
กิต
3
716407 ปฏิบัติการพยาบาล
6 716406 ประเด็นและแนวโน้ม
1
อนามัยชุมชน
วิชาชีพการพยาบาล
3
716408 ปฏิบัติการรักษาโรค
3 712410 ปฏิบัติการพยาบาล
2
เบื้องต้น
ฉุกเฉิน
3
711409 ปฏิบัติการจัดการทางการ
2
716411 ฝึกปฏิบัติวชิ าชีพการ
พยาบาล
พยาบาล
2
2
1
17

รวม

11
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รวม

หน่วย
กิต
2
1
3
3
1
3
3
2
2
2
22
หน่วย
กิต
2
3
3
3
3

14
หน่วย
กิต
4
4
3

11
หน่วย
กิต
2
2
4

8

คาอธิบายรายวิชา
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์
712101 สารสนเทศทางการพยาบาล
2(2-0-4)
(Nursing Informatics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น เกี่ ย ว กั บ เท ค โ น โ ล ยี แ ละ
สารสนเทศทางการพยาบาล ประเด็นทางกฎหมาย และ
จริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้
งานคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบเครื อ ข่ า ย การสื บ ค้ น จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การวิเคราะห์ เลือกใช้ และการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาล และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
Basic concepts of technology and nursing
informatics, legal and ethical issues in the usage
of information technology, computer and
network system application, efficient search
competencies from diverse sources, analysis,
selection and application of valued nursing
informatics and empirical evidence to improve
nursing practice

prevention strategies across the life span, lifestyle
modification for health promotion and risk
reduction, applying technology, and evidencebase programs for health promotion and disease
prevention for individual and population
711202 แนวคิดพื้นฐานของศาสตร์
3(3-0-6)
ทางการพยาบาล
(Basic Concepts in Nursing Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ บทบาทของที ม สุ ขภาพ
วิวัฒนาการทางการพยาบาล ขอบเขต และความรับผิดชอบ
ของพยาบาลวิชาชีพ ในการปฏิบัติการพยาบาล แนวคิด
หลัก ทฤษฎีทางการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลผู้ป่วย
Health care system, role of health care team,
evolution of nursing, scope and responsivility as
nursing profession, concepts, nursing theories and
applying for patient care
711203 การพยาบาลพื้นฐาน
3(2-3-4)
(Fundamental of Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด หลักการ และทักษะการพยาบาลพืน้ ฐาน
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการการดู แ ล สุ ข อนามั ย ส่ ว น
บุ คคล การป้ องกัน การติ ด เชื้อ และความปลอดภั ย ของ
ผู้ รั บ บริ ก ารทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม การใช้
กระบวนการพยาบาล และฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
ในห้องปฏิบัติการภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
Concepts, principles, and skills of basic nursing
in responding to health care needs, personal
hygine, standard precaution, and physical mental
and social safety of clients, using nursing process, and
practicing basic nursing skills under the code of ethics
for professional nurse

716201 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 2(2-0-4)
(Health Promotion and Protection)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
สถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มสุขภาพของโลก
ประเทศไทย และภูมิภาค แนวคิดและหลักการสร้ างเสริม
และปกป้ อ งสุ ข ภาพ ปั จ จั ย ก าหนดด้ า นสุ ข ภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพทุก
ช่วงวัย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ลดความเสี่ ย งด้ า นสุ ข ภาพ ประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี แ ละ
หลั กฐานเชิ ง ประจั กษ์ ในการสร้า งเสริม ปกป้ องสุ ข ภาพ
ให้กับกลุ่มบุคคลและชุมชน
Global and local health situation and
trend, concepts and principal of health
promotion and health protection, determinants
of health, health promotion and illness
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712206 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3(3-0-6)
(Adult Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด และหลั กในการพยาบาลแบบองค์รวม
การใช้ กระบวนการพยาบาล บุ คคลวั ย ผู้ ใหญ่ ที่มี ปัญหา
สุขภาพทั้งในระยะเฉียบพลัน และวิกฤต การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ ทางการ
พยาบาลที่ดี ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
การย่อย การดูดซึมอาหารและน้า และการขับถ่ายอุจจาระ
การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุม และการเจริญพันธุ์ รวมทั้ง
การดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัด
The concept and principle of holistic nursing,
utilizing nursing process, in acute and critical ill
adult, effective communication, application of
technology to improve clinical nursing outcomes
within the patient who has disorder of ingestion,
digestion, absorption and elimination, urinary
functions and regulatory and reproductive mechanisms

712204 การประเมินภาวะสุขภาพ
3(2-3-4)
(Health Assessment)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด หลั ก การและวิ ธี ก ารประเมิ น ภาวะ
สุขภาพของบุคคลทุกช่วงวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและ
จิ ต วิ ญ ญาณ การซั ก ประวั ติ การตรวจร่ า งกาย การ
วิเคราะห์และแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
ตรวจพิเศษ และการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลทุก
ช่ ว งวั ย เพื่ อ การตั ด สิ น ทางคลิ นิ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การ
วินิจฉัยภาวะสุขภาพและวางแผนการพยาบาล รวมทั้งการ
ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพในห้องทดลอง
Concept and principle of health
assessment in all person’ s life spans covering
physical, psychosocial, and spiritual health, history
taking, physical examination, analysis and interpretation
of laboratory finding and special examination results,
health assessment to achieve effective clinical
judgement, nursing diagnosis, and nursing care,
health assessment in nursing skill laboratory
712205 การพยาบาลผู้สูงอายุ
2(2-0-4)
(Geriatric Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด หลั ก การพยาบาลผู้ สู ง อายุ นโยบาย
กฎหมาย ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทฤษฎี ความ
สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในวัยสูงอายุ ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการสูงอายุ การพยาบาลโดยยึด
ความสามารถในการท าหน้ า ที่ ข องผุ้ สู ง อายุ เพื่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การชะลอความเสื่อม ใน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การฟื้นฟูสภาพ และการ
พยาบาลในระยะสุดท้ายของชีวิต
Concept and principle of geriatric nursing,
national policy and law related to ageing, theory
of ageing, physiological changes in ageing, factors
affecting ageing process, depends upon functional
ability, providing health promotion, health
prevention, reverse or slow functional ability,
rehabilitation, and end of life care

713207 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4)
(Mental Health and Psychiatric Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช ลักษณะและขอบเขตของงานสุขภาพจิต
และบทบาทของพยาบาลจิตเวช เครื่องมือในการบาบัด
ทางการพยาบาลจิ ต เวช การส่ ง เสริ ม และปกป้ อ ง
สุขภาพจิตของบุคคลและครอบครัว สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว แนวทางและนโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต
Concepts and theories of mental health
and psychiatric nursing, the nature and extent of
mental health and the role of psychiatric nurses,
the treatment of psychiatric nursing, promoting and
protecting the mental health of individuals and
families, mental health and adaptation, mental
health policy and guideline development
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713208 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 2(2-0-4)
(Mental Health and Psychiatric Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด และหลั กการในการประเมิ น สภาพจิ ต
การจาแนกโรคทางจิตเวชและอาการวิทยาทางจิตเวช การ
พยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตสังคม จิตวิญญาณ และ
ปัญหาทางจิตเวชด้านต่างๆ ภาวะจิตเวชเด็ก บทบาทของ
พยาบาลในการเพื่อการบาบัดทางจิตเวช รายบุคคล ราย
กลุ่ม และครอบครัว ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต ฉุกเฉิน
และเรื้อรัง จิตเวชชุมชนและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช ประเด็นและ
แนวโน้มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
The concept and principle of mental
status examination, classification of psychiatric
disorders, neurology and psychiatric symptoms,
nursing patients with mental problems, social,
spiritual and mental aspects, child psychiatric condition,
the role of nurses in psychiatric therapy,
individual, group and family in both acute and
chronic psychiatric emergency, crisis and
psychiatric community and home care, laws related
to mental health and psychiatry, issues and trends in
mental health and psychiatry

The concept and principle of holistic
nursing, utilizing nursing process, in acute and
critical ill adult, effective communication,
application of technology to improve clinical
nursing outcomes within the patient who has
alteration of sensory input, oxygenation and
ventilation, movement and co-ordination
715210 การพยาบาลมารดาและทารก 2(2-0-4)
(Maternal and Newborn Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
บทบาท สมรรถนะของผดุงครรภ์ตามกฎหมาย
และมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก แนวคิดทฤษฎี และ
สถิติชีพที่เกี่ยวข้องกับมารดา-ทารก นโยบายระบบสุขภาพ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะสุ ข ภาพ ประเด็ น แนวโน้ ม การ
พยาบาลมารดาและทารก อนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ แ ละการ
วางแผนครอบครัว พัฒนาการและการเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาจิต สั ง คม
และการดูแลในระยะตั้งครรภ์ โดยบูรณาการเทคโนโลยี
ทางการพยาบาล ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
Midwifery’ s roles and competencies
under the law and standard of the World Health
Organization, concepts and the vital statistics
related to maternal and newborn, health system
policy, factors influencing health, trends in
maternal and newborn nursing care, reproductive
health and family planning, fetal development,
psychosocial and physiological changes and
antenatal care integrating with nursing technology
blended with local wisdom and transcultural
nursing under the nursing ethics

712209 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3(3-0-6)
(Adult Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิดหลักในการพยาบาลแบบองค์รวม การใช้
กระบวนการพยาบาล บุ คคลวัยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ
ทั้ ง ในระยะเฉี ย บพลั น และวิ ก ฤต การสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ และประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลที่ดี ในการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ
การรับความรู้สึก การผันแปรออกซิเจน และการระบาย
อากาศ การเคลื่อนไหวและการประสานงานของกล้ามเนื้อ
และประสาท
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715303 การพยาบาลมารดา-ทารก
3(2-3-4)
และการผดุงครรภ์
(Maternal Newborn Nursing
and Midwifery)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด ทฤษฎีและความรู้พื้ นฐานเกี่ย วกับ การ
คลอด การพยาบาลสรี ร จิ ต สั ง คมระยะคลอดและหลั ง
คลอด การพยาบาลระยะที่ 1, 2, 3 และ 4 ของผู้คลอด
การทาคลอดปกติ การใช้ยาทางสูติศาสตร์ระยะคลอด การ
พยาบาลมารดาหลังคลอดทั้งปกติและมี ภาวะเบี่ ย งเบน
ทางสุ ข ภาพ การประเมิ น สุ ข ภาพทารกในครรภ์ การ
พยาบาลทารกแรกเกิดทันทีและการพยาบาลทารกแรก
เกิดประจาวัน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาใน
ระยะคลอดและหลังคลอดในห้ องปฏิบัติการ สอนสาธิต
และฝึกปฏิบัติการย้อนกลับเกี่ยวกับหลักและเทคนิคการ
พยาบาลในระยะคลอดและหลั ง คลอด โดยบู ร ณาการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
แ ล ะ ก า ร พ ย า บ า ล ข้ า ม วั ฒ น ธ ร ร ม ภ า ย ใ ต้ ก ร อบ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Concepts and basic principles of labor
process, psychosocial and physiological care
during laboring and postpartum period, nursing
care of the women in the first, second, third, and
fourth stage of labor, helping women in normal
delivery, drugs using in labor process, nursing care
of postpartum women both normal and health
deviation, fetal health assessment, nursing care of
immediate newborn and daily care for newborn
including practicing nursing care skills during
laboring and postpartum period in a laboratory,
demonstration and return demonstration about
principles and techniques in nursing care during
labor process and postpartum period integrating
with nursing technology blended with local
wisdom and transcultural nursing under the
nursing ethics

714301 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
1(1-0-2)
(Pediatric and Adolescent Nursing I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด ทฤษฎี การดูแลสุขภาพเด็กดีแบบองค์
รวม ตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น การส่งเสริม การเจริญเติบโต
และพัฒนาการ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักฐาน
เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ความไวเชิงวัฒนธรรม การ
สื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ พั ฒ นาผลลั พ ธ์ ท างการ
พยาบาล
Concepts, theories, and principles of
pediatric and adolescent holistic nursing, covering
distinct period from newborn to adolescent,
promotion of growth and development, nutrition,
and immunization, focusing on nursing
informatics, and evidence based practice,
effective communication skills, cultural sensitivity
to improve clinical nursing outcomes
714302 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2
3(3-0-6)
(Pediatric and Adolescent Nursing II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
เด็ ก ตั้ ง แต่ แ รกเกิ ด ถึ ง วั ย รุ่ น ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยในระยะวิ ก ฤต
เฉียบพลัน และเรื้อรัง การพยาบาลเด็กอย่างเป็นองค์รวม
โดยเน้ น ครอบครั ว เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ค านึ ง ถึ ง ความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น
Concepts, Theories, and principles of
nursing related to child health care from birth to
adolescent, in a period of critical, acute, and
chronic illness. Holistic child health nursing focus
on family centered approach, cultural diversity,
and using nursing informatics and evidence based
practice for pediatric and adolescent nursing care
7
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715304 การพยาบาลมารดา-ทารกที่มีภาวะ 3(3-0-6)
เสี่ยงสูง
(Maternal and Newborn Nursing
with High Risk)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด ทฤษฎีที่ เกี่ ย วข้ องการพยาบาลมารดา
ทารกที่มีภาวะเสี่ยง การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและมี
ภาวะเลื อดออกในระยะตั้ ง ครรภ์ การพยาบาลสตรีที่ มี
ภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ การพยาบาลสตรี
ที่มีโรคร่วม โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ ร่วมกับการตั้งครรภ์
การพยาบาลผู้คลอดที่มี ความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัย การ
คลอด การพยาบาลผู้คลอดที่ทาสูติศาสตร์หัตถการ การ
พยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด และ
หลังคลอด การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน
โดยบูรณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ผสมผสานภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่นและการพยาบาลข้ามวั ฒนธรรม ภายใต้
กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
Concepts and theory related to nursing
care maternal and newborn with high risk, nursing
care women with high risk and antepartum
hemorrhage, nursing care women with complications
during pregnancy, pregnant women with infectious and
emerging diseases, women with abnormal factors
related to laboring and postpartum period, newborn
with complications integrating with nursing
technology blended with local wisdom and
transcultural nursing under the nursing ethics

การตั ด สิ น ใจเชิ ง จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
รวมถึ ง กฎหมายวิ ช าชี พ การพยาบาลและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ
The course Introduces the principles and
theories in ethics, human right, patient right, ethic
and code of ethic in professional nursing. The
issues in nursing and healthcare about ‘ what is
legal’ and ‘how to decide what is right’ in order
to decision making safely and ethically practice
under the code of ethics for professional nurse
716212 ชี ว สถิ ติ แ ละระบาดวิ ท ยาส าหรั บ 2(2-0-4)
พยาบาล
(Biostatistics and Epidemiology for Nurses)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิด วิ ท ยาการระบาด หลั กการป้ องกัน โรค
ธรรมชาติการเกิดโรคและการกระจายโรคติดเชื้อ และโรค
ไร้เชื้ อ การศึกษาทางวิ ท ยาการระบาด ดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะ
สุขภาพและปัจจัยเสี่ยง การคัดกรองโรค การสอบสวนและ
การเฝ้าระวังโรค วิทยาการระบาดของโรคที่เป็นปัญ หา
สาธารณสุขของประเทศ
Concepts in Epidemiology, principle of
diseases prevention, nature of determinant and
distribution of infectious and non- infection of
diseases, epidemiology study, health indicators
and risk factors, diseases screening, investigation
and surveillance of diseases, epidemiology of
national public health problems

715305 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
3(3-0-6)
การพยาบาล
(Ethics and Laws in Nursing Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
หลั ก การและทฤษฎี ท างจริ ย ศาสตร์ สิ ท ธิ
มนุษยชน สิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล ประเด็นปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับ
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712401 การพยาบาลฉุกเฉิน
1(1-0-2)
(Emergency nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
การเจ็ บ ป่ ว ยฉุก เฉิ น ภั ย พิ บั ติ และอุ บั ติ ภัย หมู่
การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน การช่วยเหลือเบื้องต้นในที่เกิด
เหตุและห้องฉุกเฉิน การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานของบุคลากร
ทางการแพทย์ การติดต่อ ประสานงาน การเคลื่อนย้ า ย
การส่ ง ต่ อ เพื่ อ การรั ก ษา และการดู แ ลจิ ต สั ง คมของ
ผู้ประสบภัย ญาติ และผู้ให้บริการ
Emergency, disasters and masscasualtytriage emergency patients, initial and lifethreatening care, basic life support for health care
professionals, communication and cooperation
for transferring to definitive care, acute post
traumatic stress disorders care of victims and
families and providers

and community empowerment, application of
nursing process, evidence-based practice, innovation,
and professional code of conduct on community
health development
716403 การรักษาโรคเบื้องต้น
2(2-0-4)
(Primary Medical Care)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด การรั ก ษาโรคเบื้ อ งต้ น การซั กประวั ติ
การตรวจร่ า งกาย การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การ
วิ นิ จ ฉั ย โรคแยกโรค การจ าแนกความรุ น แรงของการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน การรักษาโรคเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล การส่งต่อและการให้คาปรึกษา การบันทึก และ
ติดตามผลการรักษา คานึงถึงความปลอดภัยของผู้ ป่ ว ย
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Concept of primary care, history taking,
physical examination and laboratory examination,
differential diagnosis, classification of the severity of
an emergency, treatment, evidence- based
practice for rational drug used, referral and
consultation, medical recording and follow up,
concerning patient’s safety, patient’s rights, code
of professional ethics

716402 การพยาบาลอนามัยชุมชน
3(3-0-6)
(Community Health Nursing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
การสาธารณสุขและการพยาบาลอนามัยชุมชน แนวคิด
และหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพ
การให้ ก ารพยาบาลครอบครั ว อาชี ว อนามั ย อนามั ย
สิ่งแวดล้อม อนามัยโรงเรียน และชุมชนในลักษณะต่างๆ
กลวิ ธี แ ละนวั ต กรรมสาธารณสุ ข การใช้ ก ระบวนการ
พยาบาล นวัตกรรม และภูมิปัญญาในการพัฒนาสุขภาพ
บุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชน บทบาทของพยาบาลอนามั ย
ชุ ม ชนในการสร้างเสริม ปกป้ อง ดู แลและฟื้ น ฟูสุ ขภาพ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน
Concepts of public health and integrated
community health nursing, community health
system development, professional approach on
school health, environmental health,
occupational health, home health care, family

715404 การวิจัยและนวัตกรรมทางการ
3(2-3-4)
พยาบาล
(Nursing Research and Innovation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด และหลั ก การกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ การเชื่ อ มโยงกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยและ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมในวิชาชีพการพยาบาล ประเภทของ
การวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมด้านการวิจัย มีส่วนร่วมใน
การท าโครงการวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หาหรื อ
พัฒนาคุณภาพบริการในคลินิกหรือชุมชน
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Concepts and principals of scientific
method for seeking knowledge, linkage scientific
method to research process and innovation
development, types of research, research methodology
and ethics, practicing for research project development or
innovation for solving problems or quality service
development in clinic of community

ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการและการบูร
ณาการเทคโนโลยีทางการพยาบาล
Impacts of social cultural and political
determinants on nursing and midwifery profession,
Issues and trends in national health and global
health, and role of nursing and midwifery
profession under patient’ s safety, the nursing
ethics, services mind, and nursing technology integration

711405 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการ 2(2-0-4)
พยาบาล
(Leadership and Nursing Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
แนวคิ ด การจั ด การพยาบาลเพื่ อ คุ ณ ภาพและ
ความปลอดภัยของผู้รับบริการ การพัฒนาคุณภาพงานบริการ
ภาวะผู้นา บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การติดต่อสื่อสาร การ
สร้างสัมพันธภาพกับทีมสุขภาพ การนาทีม การจัดการ
ความขัด แย้ ง การสร้า งพลั ง และการตั ด สิ น ใจทางการ
พยาบาล
Clinical nursing management focusing on
nursing quality and safety outcomes, quality
improvement in nursing services, leadership,
characteristics
of
nursing
profession,
communication, establishing relationship,
establishing clinical team, leading the team,
conflict management, empower and decision
making in nursing

711211 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3(0-9-0)
(Fundamental of Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ กปฏิบั ติ ทั กษะพื้ นฐานทางการพยาบาล การ
ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคล การป้องกันการติด
เชื้อ ความปลอดภัยของผู้ป่วย พยาบาล และสิ่งแวดล้ อม
ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์
ในการปฏิบัติการพยาบาลภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิต
บริการ และตระหนักถึงสิทธิของผู้ป่วย
Nursing practicum in nursing procedures,
responding to basic human needs, standard
precaution, patients’ , nurses’ , and environment
safety, applying nursing process and evidencebased to nursing practice under ethic codes of
nursing profession and service mind, and
concerning patients’ rights
712212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
3(0-9-0)
และผู้สูงอายุ 1
(Adult and Geriatric Nursing Practicum I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม การใช้
กระบวนการพยาบาล การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี
วิจารณญาณและทันเหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิง
วิ ช าชี พ จิ ต บริ ก าร และความไวเชิ ง วั ฒ นธรรมภายใต้
กรอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี

716406 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการ 2(2-0-4)
พยาบาล
(Trends and Issue of Nursing Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่มี
ต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แนวโน้มของ
สุ ข ภาพระดั บ ชาติ แ ละระดั บ โลก บทบาทวิ ช าชี พ การ
พยาบาลโดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู้ รั บ บริ ก าร
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สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่มี
คุ ณ ค่ า การสื่ อสารที่ มี ประสิ ทธิ ภาพเพื่อความปลอดภัย
และผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีในบุคคล วัยผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุทั้งในระยะเฉียบพลัน และวิกฤต ที่มีความผิดปกติ
ของระบบ การย่อย การดูดซึมอาหารและน้า การขับถ่าย
อุจจาระ การขับถ่ายปัสสาวะ ระบบการควบคุมและการ
เจริญพันธุ์
Holistic nursing practice, utilization of
nursing process, decision making for critically
solving problem in a timely maner, developing
professional characteristics, service mind, and cultural
sensitivity, application of technology, valued
nursing informatics and evidence based practice,
effective communication to improve clinical nursing
outcomes based on code of professional ethics, in
acute and critical ill adult and elderly patients,
health problems relating to ingestion, digestion,
absorption and elimination, urinary functions and
regulatory and reproductive disorder

Holistic nursing practice, utilization of
nursing process, decision making for critically
solving problem in a timely maner, developing
professional characteristics, service mind, and cultural
sensitivity, application of technology, nursing
informatics and evidence based practice,
effective communication to improve clinical
nursing outcomes based on code of professional
ethics, in acute and critical ill adult and elderly
patients, health problems relating to alteration of
sensory input, oxygenation and ventilation,
movement and coordination
713307 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต 4(0-12-0)
และจิตเวช
(Mental Health and Psychiatric Nursing
Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึกปฏิบัติการนากระบวนการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชแบบองค์รวมมาใช้ในการดูแลบุคคลทุกช่วงวัย
ที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาสุขภาพจิต ในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต และเรื้อรัง การป้องกัน ส่งเสริม บาบัดรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ในสถานบริการและ
ชุ ม ชน โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ การมี จิ ต บริการ เลื อกใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมุ่ง
ส่ ง เสริ ม การดู แ ลตนเองของผู้ ป่ ว ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวและชุมชน
Nursing practice applying nursing
processes based on holistic approach in mental
health and psychiatric nursing given to different
ages of persons who have risks and problems
regarding mental health, violence in acute, critical
and chronic conditions; prevention, promotion,
therapy and rehabilitation in persons and groups
in health care settings and communities according

712306 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่
5(0-15-0)
และผู้สูงอายุ 2
(Adult and Geriatric Nursing Practicum II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม ใช้
กระบวนการพยาบาล การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี
วิจารณญาณและทันเหตุการณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพเชิง
วิ ช าชี พ จิ ต บริ ก าร และความไวเชิ ง วั ฒ นธรรมภายใต้
กรอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่มี
คุณค่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย
และผลลัพ ธ์ท างการพยาบาลที่ดี ในบุคคลวั ย ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุทั้งในระยะเฉียบพลัน และวิกฤตที่มีความผิดปกติ
การรับความรู้สึก การผันแปรออกซิเ จนและการระบาย
อากาศ การเคลื่อนไหวและการประสานงานของกล้ามเนื้อ
และประสาท
11
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to decision making for critically solving problem in a
timely maner, professional characteristic development,
integrated with local wisdoms, resources and
appropriate technology in order to promote
patients’ self- care and participation of family and
community under the nursing ethics, with services
mind

714309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4(0-12-0)
(Pediatric and Adolescent Nursing
Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ กปฏิบั ติการพยาบาลแบบองค์รวมตั้ งแต่แรก
เกิดถึงวัยรุ่น โดยใช้ก ระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็ก
ที่มีภาวะสุขภาพดี เด็กที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน รวมถึง
เด็กที่เจ็บป่วยในระยะวิ กฤต เรื้อรัง และเฉียบพลัน โดย
เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง คานึงถึงความแตกต่างทาง
วั ฒ นธรรม และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น
Holistic nursing practice in newborn,
children and adolescent, using nursing process
and family center care concepts to provide care
for healthy, uncomplicated, critical, chronic and
acute illnesses of newborn, children, and
adolescent, including cultural awareness and
nursing informatics utilization

705308 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา
2(0-6-0)
และทารก
(Maternal and Newborn Nursing
Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการ
พยาบาลแก่ครอบครัวในระยะก่อนแต่งงาน การพยาบาล
มารดา ทารก และครอบครัวระยะตั้งครรภ์ ในภาวะปกติ การ
ให้การปรึกษาด้านสุขภาพขณะตั้งครรภ์ การเตรียมพร้อมด้าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม เพื่อการคลอด
การเลี้ยงดูบุตร และบทบาทการเป็นบิดามารดา ภายใต้
การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ ตาม
กรอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จิ ต บริ ก าร บู รณาการ
เทคโนโลยีทางการพยาบาล และการพัฒนาบุคลิกภาพเชิง
วิชาชีพ
Nursing practice applying nursing process
and evidence- based practice based on holistic
approach to family during preconception, mother
infant and family in normal pregnancy, health
counselling during pregnancy, preparation for physical,
mind, spiritual, and psychosocial prior to labor
process, nurturing newborn and parental roles
under decision making for critically solving problem in
a timely maner, code of professional ethics,
services mind, nursing technology integration and
professional characteristic development

715310 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารก 4(0-12-0)
และการผดุงครรภ์
(Maternal Newborn Nursing and
Midwifery Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและหลั กฐานเชิง ประจั กษ์ในการ
พยาบาลแก่มารดา ทารก และครอบครัวในระยะคลอดที่มี
ภาวะปกติ ผิดปกติและภาวะเสี่ยง โดยเน้นการส่งเสริม
สัมพันธภาพบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์
ตามกรอบจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จิ ต บริ ก าร บู ร ณาการ
เทคโนโลยี ท างการพยาบาล และการพั ฒ นาบุ ค ลิ กเชิ ง
วิชาชีพ
Nursing practice applying nursing process
and evidence- based practice based on holistic
12
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approach to maternal infant and family with
normal, abnormal, and risk conditions in labor
process focusing on promoting relationship of
roles and functions of family members under the
under decision making for critically solving
problem in a timely maner, code of professional
ethics, services mind, nursing technology
integration and professional characteristic
development

technology integration
characteristic development

and

professional

716407 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 6(0-18-0)
(Community Health Nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย า บ า ล อ น า มั ย ชุ ม ช น ใ ช้
กระบวนการพยาบาล หลั กการพยาบาลอนามั ย ชุ มชน
วิทยาการระบาด นวัตกรรม และภูมิปัญญา ในการดูแล
สุขภาพบุคคลที่มีภาวะเสี่ยง ให้การพยาบาลครอบครัว อา
ชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยโรงเรียน และชุมชน
เน้ น บทบาทพยาบาลในการสร้ า งเสริ ม ป้ อ งกั น รั ก ษา
ฟื้นฟูสภาพ วางแผนดูแลต่อเนื่องตามการจัดระบบบริการ
สุขภาพ วินิจฉัย และพัฒนาสุขภาพชุมชน ดาเนินโครงการ
เพื่ อดู แลสุ ขภาพกลุ่ ม คนที่มี ปั ญหาเฉพาะ และประเมิน
ผลลัพธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Population- focused practice in
community health nursing, primary prevention, risk
reduction strategies to promote and protect health,
and prevent illness and rehabilitation across the
life span, nursing approach on school health,
environmental health, occupational health,
nursing care plan for home health care, family
participation and empowerment, supportive
patient self- care and continuing care, interdisciplinary, collaborative approach on
community assessment, community forum,
decision- making, planning, implementation and
evaluation, application of nursing process,
evidence- based practice, innovation, community
empowerment, standard of practice and
professional code of conduct on community
health development project

715311 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา-ทารก 3(0-9-0)
ที่มีภาวะเสี่ยงสูง
(Maternal and Newborn Nursing
with High Risk Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลแบบองค์ ร วม โดยใช้
กระบวนการพยาบาลและหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ใ นการ
พยาบาลแก่มารดา ทารก และครอบครัวในการพยาบาล
ระยะตั้ ง ครรภ์ ที่ มี ภ าวะผิ ด ปกติ แ ละภาวะเสี่ ย ง การ
วางแผนครอบครัว การพยาบาลระยะหลังคลอด การดูแล
ทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ ผิ ดปกติและภาวะเสี่ยง โดย
เน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าทีข่ องสมาชิก
ในครอบครัว ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและ
ทันเหตุการณ์ ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตบริการ
บู รณาการเทคโนโลยี ท างการพยาบาล และการพั ฒ นา
บุคลิกเชิงวิชาชีพ
Nursing practice applying nursing process
and evidence- based practice based on holistic
approach to mother infant and family with abnormal
and risk conditions during pregnancy, family
planning, nursing care during postpartum period,
nursing care normal, abnormal, and risk newborn
focusing on promoting relationship and roles of
family members under the under decision making
for critically solving problem in a timely maner,
code of professional ethics, services mind, nursing
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716408 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
3(0-9-0)
(Primary Medical Care Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การซักประวั ติ
การตรวจร่างกาย ส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ
วินิจฉัยโรคแยกโรค ให้การรักษาโรคเบื้องต้น ใช้ยาอย่าง
สมเหตุ ผ ล ท าหั ต ถการทางการแพทย์ พื้ น ฐาน สอนให้
ค าปรึ ก ษาและส่ ง ต่ อ บั น ทึ ก และติ ด ตามผลการรั ก ษา
ภายใต้การตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์
ความปลอดภั ย ของผู้ ป่ ว ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการพัฒนาบุคลิกเชิงวิชาชีพ
Practice in primary medical care, history
taking, physical examination and laboratory
examination and interpretation, differential
diagnosis, treatment, evidence- based practice for
rational drug used, the basic medical procedures,
teaching, consultation and referral, medical recording
and follow up, under decision making for critically
solving problem in a timely maner, patient’ s
safety, patient’ s rights, and code of professional
ethics

characteristic development, concerning of moral,
virtue, codes of professional ethics, client’ s rights and
service mind

711409 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล 2(0-6-0)
(Nursing Management Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ฝึกปฏิบัติการจัดการในคลินิก ผู้นาทางคลินิก การ
นาทีม การวางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน
การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น
เหตุ ก ารณ์ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพเชิ ง วิ ช าชี พ ค านึ ง ถึ ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ข อง
ผู้รับบริการ และจิตบริการ
Nursing management practicum, clinical
leader, nursing team leading, planning, assignment,
coordination, decision making for critically solving
problem in a timely maner, professional

716411 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
4(0-12-0)
พยาบาล
(Nursing Professional Externship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลในสาขาการพยาบาลที่
เลื อ กสรร ฝึ ก วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างคลิ นิ ก และ
โครงสร้าง ของหน่วยงาน ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในฐานะ
พยาบาลวิ ช าชี พ ฝึ ก ทั ก ษะการพยาบาลเฉพาะของ
หน่วยงาน ฝึกการทางานร่วมกับทีมสุขภาพ การตัด สินใจ
แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี วิ จ ารณญาณและทั น เหตุ ก ารณ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผู้รับบริการ และจิตบริการ
การวัดผลเป็น S และ U

712410 ปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉิน
2(0-6-0)
(Emergency nursing Practicum)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน การบรรเทาสา
ธารณภัย และอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือเบื้องต้นในที่เกิด
เหตุและห้องฉุกเฉิน การฟื้นคืนชีพ การติดต่อประสานงาน
การเคลื่ อนย้ า ย การส่ ง ต่ อเพื่ อ การรั กษา การตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและทันเหตุการณ์ คานึงถึง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ข อง
ผู้รับบริการ และจิตบริการ
Emergency and mass- casualtytriage and
disaster nursing practice, initial and lifethreatening care, basic life support, communication
and cooperation for transferring to definitive care,
decision making for critically solving problem in a
timely maner, concerning of moral, virtue, codes
of professional ethics, client’ s rights and service
mind

14
 คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ปีการศึกษา 2561

Clinical practice in area of interest,
development in clinical situation analysis,
organizational structure or unit profile analysis,
selected nursing specialty area, practicing roles of
professional nurses, decision making for critically
solving problem in a timely maner, professional
characteristic development, concerning of moral,
virtue, codes of professional ethics, client’s rights
and service mind
Evaluation: S and U
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