๑

หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา :

มหาวิทยาลัยสยาม
พยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
๒.ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย) : พย.บ
อักษรยอปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S
๓. วิชาเอก ไมมี
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๔.๑ รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป
อื่นๆ (ระบุ)

๑๔๖ หนวยกิต

P

หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป
หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ป

๕.๒ ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)....................................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)...................
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๒
๕.๓ การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาตางประเทศ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศ
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา)
ปริญญารวมกับสถาบัน.............................................................................................
๖. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
๖.๑ เปนหลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ง ปรับปรุงจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตป พ.ศ.
๒๕๕๓
๖.๒ เริ่มใชหลักสูตรภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘
๖.๓ คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและมาตรฐานการศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร
พิจารณากลั่นกรองในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๔ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสยาม พิจารณาใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ .ศ. ๒๕๕๘
๖.๕ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖.๖ สภาการพยาบาลใหการรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ .............เดือน..........................พ.ศ...........
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความพรอมเผยแพรหลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ในปการศึกษา ๒๕๖๐
๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
เปนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) พยาบาลประจํา
โรงเรี ยน/สถานประกอบการอื่ นๆ ประกอบอาชีพ อิ ส ระดานการพยาบาลและการผดุงครรภในขอบเขตของ
กฎหมายการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ และสามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
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๔
ลําดับ ตําแหนง
ชื่อ-สกุล
เลขประจําตัวประชาชน คุณวุฒิ
วิชาการ (นาย/นาง/นางสาว)
๒

อาจารย น า ง ส า ว พิ ช า ภ ร ณ ๓ ๙๓๙๙ ๐๐๒๐๑ ๖๐ ๑

ค.ด

จันทนกุล

วท.ม
พย.บ
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สาขา/สถาบัน/ปที่จบ

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(สาขาอุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๕
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
๗.๒๓

๖.๒๑

ผลงานทางวิชาการ
อาทิ ตํารา,งานวิจัย,
บทความวิชาการ
ภาคผนวก ค

๕
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสยาม
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปจจุบันบริบทของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เชน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ มีการกอตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ นโยบายการเปดการคาเสรี (ASEAN Free Trade Area AFTA)
ซึ่งมีการกําหนดขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพการพยาบาลอาเซียน (ASEAN MRA on Nursing Service)
ในการเคลื่ อนยายพยาบาลภายในประเทศสมาชิกอาเซียน สงเสริ มการแลกเปลี่ยนขอมูล ความชํานาญทั้ ง
ทางดานมาตราฐานการพยาบาลและคุณสมบัติของวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการศึกษา
อบรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรูร วมกั น อีก ทั้งแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพ โดยไดระบุวาธุรกิจบริการสุขภาพเปน
ธุรกิจที่จะไดรับการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน อันมีผลกระทบตอการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพในประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
และยังมีนโยบายสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะคนไทยใหมี
ความสมบรูณ แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน นอกจากนี้การดําเนินชีวิตที่เรงรีบของคนในปจจุบัน เนื่องจากมีการแขงขันในเชิงธุรกิจที่เพิ่มมากขึน้
ทําใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ ยนแปลงไป สงผลตอการเกิดปญหาสุ ขภาพที่ เกี่ ยวของกับ วิถีชีวิต โดยเฉพาะการ
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ซึ่ง
สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหารที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพ และอุบัติการณที่เพิ่มขึ้นของโรคที่
เกิ ดจากอุ บั ติเ หตุ อั นเนื่อ งจากการขยายตัวทางคมนาคมและการสั ญ จร นอกจากนี้ยัง ส ง ผลกระทบต อ
โครงสรางครอบครัว จากการที่ผูนําครอบครัวตองทํามาหาเลี้ยงชีพ ใชเวลาในการทํางานนอกบาน หรือใน
จังหวัดที่อยูหางไกลภูมิลําเนา ทําใหครอบครัวมีขนาดเล็กลง และขาดความแข็งแกรง โดยเฉพาะเด็กวัยรุน
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวนอยลง ขาดความอบอุน จึงกอใหเกิดปญหาสังคมมากขึ้น ไดแก การใช
ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การตั้งครรภไมพึงปรารถนา และปญหาอาชญากรรมตางๆ ที่เปนภัย
สังคม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และสงผลตอภาวะสุขภาพทั้งทาง
กายและทางจิตในที่สุด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงตองพิจารณาการ
จั ดทํ าหลั ก สู ตรให เ ท าทั นพลวัต ดัง กล าว เพื่ อ นําไปสู ก ารดูแลป ญ หาสุ ขภาพอยางเหมาะสมทั้ ง กั บ บุ คคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒ นาประเทศไปสูความทั นสมั ย กอ ให เกิ ดการเปลี่ยนแปลงตอ สั ง คมไทยทั้ ง ดานสั ง คมและ
วัฒนธรรม ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และการเขาถึงขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดน เปดโอกาสให
สังคมไทยเรียนรู และรับวัฒนธรรมจากตางชาติอยางรวดเร็ว สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง มี
พฤติกรรมที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอภาวะสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
สัดสวนและจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งความทาทายของการเกิดโรคอุบัติใหมหรืออุบัติซ้ํา
ปจจัยดังกลาวจึงมีอิทธิพลตอประชาชนอยางมาก ระบบบริการสุขภาพจึงตองมีการปรับกลยุทธเชิงรุก มุงเนน
การสรางเสริมสุขภาพ และปองกันโรคของบุคคลในทุกชวงวัย การใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยยึดแนวทาง
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๖
พระราชดําริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในการใหไทยเปนศูนยกลางของการ
บริการทางสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) สงผลใหผูรับบริการสุขภาพมีความหลากหลายทั้งทางดาน
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเกิดชองวางระหวางบุคลากรสุขภาพ และประชาชนที่นําไปสูความ
ขัดแยง และการฟ องรอ งตางๆ ดังนั้นจึ งจําเป นตองผลิตบุคลากรพยาบาลที่ สามารถใหก ารดูแลสุขภาพแก
ประชาชนทุกระดับอยางมีคุณภาพ มีความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม เคารพศักดิ์ศรีของผูรับบริการ
และใหการพยาบาลดวยหัวใจของความเปนมนุษย
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ขอ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกลาว การพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต จึงมุง เนนการผลิตบัณฑิตที่มสี มรรถนะที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนดานสุขภาพ
ของประเทศได มีความสามารถใหการพยาบาลในระบบบริการสุขภาพทุกระดับแกบุคคลทุกชวงวัย ทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมุงเนนความสําคัญในการสรางเสริมสุขภาพ การสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อลดภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรค ตลอดจนการปองกันโรค และการฟนฟูสุขภาพ ซึ่งตองเนนการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พัฒนาทักษะความสามารถในการทํางาน
ที่ไดมาตรฐานสากล มีความเขาใจความซับซอนของระบบสุขภาพ มีความตระหนักในการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา มีทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะการใชภาษาตางประเทศ ใหการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย มี
ความเขาใจมิติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพทางดานการคิดวิเคราะห การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการเรียนรูตอเนื่องไดตลอดชีวิต
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทางการพยาบาลจะบูรณาการพันธกิจดานการวิจัยและการ
บริการวิชาการที่ตอบสนองปญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน และสงเสริมผูเรียนและอาจารยในการวิจัย
และร ว มกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ชาการแก ชุ ม ชน รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การทํ านุ บํ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม โดยคํ า นึง ถึ ง
สถานการณปญหาสุขภาพเฉพาะในแตละชุมชน ทองถิ่นและประเทศ
๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุม วิชาภาษาและการ
สื่อสาร กลุม วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุม วิชาสุนทรียศาสตรและพลศึกษา
๑๓.๒ กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
- รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ไดแก
๑๗๐-๑๑๓ สุขภาพกับการเสพติด
๒ (๒-๐-๔)
Health and Addiction
๑๗๐-๑๑๔ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
๑ (๑-๐-๒)
First Aids and Basic Life Support
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๗
๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูรวม
สอน และนักศึกษา พิจารณารายละเอียดของรายวิชา ขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงครายวิชาและผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด
๑๓.๓.๒ คณะกรรมบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร กํากับดูแลการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผลหลักสูตร เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรวมกัน
๑๓.๓.๓ คณะกรรมการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร กํากับดูแลคุณภาพการเรียนการสอน
ให เ ป น ไปตามแผน และมี ก ารประชุ ม หารื อ ระหว า งผู ส อนรายวิ ช ากั บ ภาควิ ช าในหลั ก สู ต รอื่ น หรื อ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกํากับมาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาเนื้อหาความรูและทักษะทางวิชาชีพ
พยาบาลใหสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร
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๘

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญา/ความสําคัญ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยามเชื่อวา การพยาบาลเปนการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมที่ตองบูรณาการศาสตรทางการพยาบาลกับศาสตรทเี่ กี่ยวของ ผูใหบริการตองมีความเขาใจผูร ับบริการ ซึ่ง
มีความหมายรวมเปนสองมิติ มิติแรก คือมีความเขาใจตอบุคคล ซึ่งประกอบดวยรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ
และสังคม มิติที่สอง คือ “บุคคล” อาจเปนบุคคลเดียว ครอบครัว ชุมชน หรือสังคม ที่มีสุขภาพดี ที่อยูใน
ภาวะเสี่ยง หรือทีเ่ จ็บปวย ดังนั้นความสําคัญของการใหการพยาบาลจึงเนนผลกระทบตอบุคคลทั้งดานรางกาย
จิตใจ และบุคคลแวดลอม ความเจ็บปวยเปนดัชนีบงชีจ้ ุดดอยของรางกายทีส่ ามารถปองกันไดหากบุคคลให
การดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาวะแบบองครวมจึงเกิดขึ้นได โดยมีพยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุขใหการ
สงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาพยาบาล เปนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหเปนบุคลากรพยาบาลทีม่ ี
ความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการปฏิบัตหิ นาที่ ซึ่งหมายถึงทักษะทางปญญา ทักษะการสื่อสาร
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะในการวิเคราะห และทักษะทางวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสยาม จึงจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชศาสตรเชิงประจักษ เนนการสรางเสริม
สุขภาพ การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับลักษณะวิชา และธรรมชาติของผูเรียน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูท ี่นําไปประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุด และสอดคลองกับนโยบายของประเทศในการสราง
เสริมสุขภาพของประชาชน พัฒนาผูเรียนใหเปนผูคิดเปน ทําเปน ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูใชบริการ
ตอสังคม และประเทศชาติ คณะพยาบาลศาสตรจึงมีการจัดการเรียนการสอนทีส่ นับสนุนใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยการศึกษาจากสภาพจริง มีวิธีการสอนที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงกับการนําความรูไป
ประยุกตทั้งดานการดูแลรักษา การสงเสริม และฟนฟูผรู ับบริการทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม จึงเปนผูที่มีความรูใน
ศาสตรสาขาพยาบาล ผดุงครรภ ที่มีทักษะครบทัง้ ๖ ดานตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู และเปนผูที่มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย ใฝรู มีจิตอาสา มีภาวะผูน ํา และมีความคิดวิจารณญาณ
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
๑. สามารถนําศาสตรความรูท างวิชาชีพ และศาสตรสาขาอื่น ๆ มาประยุกตในการพยาบาล ให
การพยาบาล โดยมีความตระหนักถึงวัฒนธรรมทีห่ ลากหลายของผูร ับบริการ และมุงเนน
บทบาทดานการสรางเสริมสุขภาพแกสังคม และชุมชนอยางตอเนื่อง
๒. มีทักษะและสมรรถนะตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาและสมรรถนะวิชาชีพเปนที่ยอมรับ
ในการประกอบวิชาชีพระดับชาติและนานาชาติ
๓. มีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และสามารถบริการพยาบาลแบบองครวมไดทั้ง ๔ มิติ
๔. มีความคิดวิเคราะหและวิจารณญานในการแกปญหาอยางเปนระบบ
๕. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค พัฒนาตนเอง และวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖. มีทักษะการสื่อสารโดยใชภาษาสากลไดอยางนอย ๑ ภาษา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ
๗. มีความเปนผูนํา และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๙
๘. มีก ารพั ฒ นาองคความรู ใหม และนําองคความรูม าประยุกตสู ก ารเรี ยน และการปฏิบั ติ
รวมทั้งการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙. มีจิตสํานึกในการธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีใหยั่งยืนตอไป
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

๑. แผนการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารยในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เชน
(E-learning) เพื่อสนับสนุน
การเรียนรูดวยตนเอง
๓. พัฒนาใหทกุ รายวิชากลุม
วิชาชีพจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ มีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การสอน
เปนทีม เชน PBL, case
study, small group
discussion เปนตน

๒. แผนการพัฒนาเรื่องการ
บูรณาการการสรางเสริม
สุขภาพและความปลอดภัย
ของผูร ับบริการในรายวิชา
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาล

๑. บูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาเรื่อง
การสรางเสริมสุขภาพใน
รายวิชาทางการพยาบาล
๒. สงเสริมการเรียนรูผ าน
โครงงานหรือกิจกรรมการ
สรางเสริมสุขภาพ
๓. พัฒนานวตกรรมและสื่อที่ใช
ในการสอนเรือ่ งการสราง
เสริมสุขภาพ
๔. บูรณาการเนื้อหาและความรู
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หลักฐาน/ตัวบงชี้ (ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินในหมวด ๗ )
ตัวบงชี้
๑. จํานวนอาจารย รอยละ ๑๐๐
ไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
๒. มีระบบสารสนเทศที่เอือ้ อํานวย
ตอการเรียนรูดวยตนเอง
๓. รายวิชาทางการพยาบาลรอยละ
๑๐๐ มีการจัดกิจกรรมทีเ่ นน
ผูเรียนเปนสําคัญและผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอน
มากกวา ๓.๕๐
หลักฐาน
๑. โครงการอบรมอาจารยทางดาน
ทักษะการเรียนการสอนในศตวรรษที่
๒๑
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอระบบสารสนเทศฯ
๓. มคอ ๓ และ ๔ รายวิชาชีพ
ทางการพยาบาล
ตัวบงชี้
๑. รายวิชากลุมวิชาชีพทางการ
พยาบาล รอยละ ๑๐๐ มี
การบูรณาการ/เพิ่มเนื้อหาการ
สรางเสริมสุขภาพ
๒. โครงงานหรือกิจกรรมทีเ่ นนการ
สรางเสริมสุขภาพ อยางนอย ๒
โครงการในแตละปการศึกษา
๓. นวัตกรรมและสื่อที่ใชในการ
สอนเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ

๑๐
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

๓. แผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหผูสําเร็จ
การศึกษามีทกั ษะปฏิบัติ
พยาบาลพรอมที่จะเขาสู
วิชาชีพ
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กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้ (ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินในหมวด ๗ )
การปองกันสารเสพติดในราย
อยางนอย ๒ ชิน้ งานตอป
วิชาชีพ
การศึกษา
๕. เพิ่มรายวิชาความปลอดภัย ๔. รายวิชาทางการพยาบาลรอย
ของผูปวยในหมวดวิชาชีพ
ละ ๘๐ ใหความรูเรื่องการใช
สารเสพติด และบูรณาการ
เนื้อหาตามนโยบายสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ
๕. มีรายวิชา ความปลอดภัยของ
ผูปวย และบูรณาการเนื้อหาใน
รายวิชาทางการพยาบาล และ
การฝกปฏิบัติ
หลักฐาน
๑. มคอ ๓ และ ๔ ในกลุมราย
วิชาชีพ และแผนการสอน
๒. โครงการสงเสริมสุขภาพจิตใน
ชุมชน โครงการสรางเสริมสุขภาพ
ชุมชนบริเวณพื้นทีม่ หาวิทยาลัย
๓. นวัตกรรมและสือ่ ที่ใชในการสอน
เรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ๒
ชิ้นงาน ในรายวิชากลุมวิชาชีพการ
พยาบาล
๔. มคอ ๓ และ ๔ ในกลุมวิชาชีพ
การพยาบาล
๕. มคอ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๘ และมคอ ๓ รายวิชาความ
ปลอดภัยของผูปวย
๑. สงเสริมกระบวนการจัดการ ตัวบงชี้
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่ ๑.๑ จัดโครงการอบรมครูพเี่ ลี้ยง
เนนการมีสวนรวมของ
ใหกับสถาบันแหลงฝก และอาจารย
บุคลากร แหลงฝกกับ
ใหมทุกป
สถาบันการศึกษา
๑.๒ อาจารยผูประสานงานรายวิชา
หรือ คณะกรรมการวิชาการ รวม
ประเมินและตรวจเยี่ยมนักศึกษากับ
ครูพี่เลี้ยงที่แหลงฝกทุกภาค
การศึกษา

๑๑
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
๒. สงเสริมใหมีการเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติการพยาบาล
ของอาจารยใหทันสมัย
๓. จัดระบบหองปฏิบัติการ
พยาบาลทีส่ ง เสริมการ
เรียนรูตามความตองการ
ของผูเรียน
๔. เนนการสอนขางเตียง (bed
side teaching) ในรายวิชา
ฝกปฏิบัตกิ ารพยาบาล

หลักฐาน/ตัวบงชี้ (ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินในหมวด ๗ )
๒.อาจารย รอยละ ๑๐๐ ไดเขารับ
การอบรมทักษะปฏิบัติการพยาบาล
๓.หองฝกปฏิบัติการพยาบาล (LRC)
มีการปรับปรุงทุกปการศึกษา

๔.แผนการสอนที่เนนการสอนขาง
เตียง (bed side teaching) อยาง
นอยรอยละ ๘๐ ของรายวิชาปกิบัติ
การพยาบาล
หลักฐาน
๑. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ประจําปการศึกษา
๒. ผลโครงการการตรวจเยี่ยมแหลง
ฝกภาคปฏิบัติ
๓. โครงการอบรมทักษะปฏิบัตกิ าร
พยาบาลทีท่ ันสมัย
๔. โครงการ ปรับปรุงหอง LRC
๕. จํานวนนักศึกษาที่เขาใชหอง LRC
๖. แผนการสอนรายวิชาปฏิบัติ
วิชาชีพ
๔. แผนการพัฒนาทักษะการ
๑. พัฒ น า ทัก ษ ะ ก า ร
ตัวบงชี้
สอนและการประเมินผลของ
สอนและการประเมินผล
๑. อาจารย รอยละ ๑๐๐ จัดทํา
อาจารยตามผลการเรียนรูทงั้
ของอาจารยที่เนนการสอน
แผนการสอนและวิธีการ
๖ ดาน
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ประเมินผลที่ครอบคลุมผลการ
ดานความรูทักษะทาง
เรียนรูทั้ง ๖ ดาน
ปญญา ทักษะความสัมพันธ หลักฐาน
ระหวางบุคคลและความ
๑. แผนการสอนและเครื่องมือ
รับผิดชอบ ทักษะในการ
ประเมินผลในรายวิชาชีพ
วิเคราะหและการสื่อสาร
ทางการพยาบาล
ทักษะการปฏิบัติทาง
๒. ระดับความพึงพอใจของ
วิชาชีพ
นักศึกษาตอทักษะการสอนของ
อาจารยทมี่ ุงผลการเรียนรูทั้ง ๖
ดาน มากกวา ๓.๕๐ ในกลุม
มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๑๒
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๕. แผนการขยายแหลงฝก
ภาคปฏิบัตเิ พื่อพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาในดาน
การปฏิบัติวิชาชีพ

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้ (ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการประเมินในหมวด ๗ )
รายวิชาชีพทางการพยาบาล

ตัวบงชี้
๑. สรางเครือขายกับสถาน
๑. จํานวนสถานประกอบการ
ประกอบการพยาบาลทัง้
พยาบาลที่เขารวมเปนแหลงฝก
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสราง
ภาคปฏิบตั ิ เพิ่มขึ้น อยางนอย ๒
ความรวมมือในการเปน
แหลง ในรอบ ๔ ปของหลักสูตร
แหลงฝกภาคปฏิบัติ
๒. จัดโครงการอบรมครูพเี่ ลี้ยง ๒. จํานวนครั้งในการประชุมและ
ตรวจเยีย่ มแหลงฝกไมนอยกวา ๒
ใหกับแหลงฝกภาคปฏิบัติ
ครั้งตอป
ทุกปการศึกษา
๓. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
การสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
ทุกปการศึกษา

หลักฐาน
๑. รายชื่อ แหลงฝกภาคปฏิบัติ
๒. รายงานผลการตตรวจเยีย่ มแหลง
ฝก
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน

การสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
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๑๓

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในหนึ่งปออกเปนสองภาค
การศึกษาปกติ แตละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และหากเห็นสมควรมหาวิทยาลัย
อาจจัดใหมีการศึกษาภาคฤดูรอนก็ได
การกําหนดปริมาณการศึกษาของแตละรายวิชา ใหกําหนดเปนหนวยกิตโดยมีเกณฑตอไปนี้
- การศึกษาภาคทฤษฏี การบรรยาย สัมมนา หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเทา ใหคิด
๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติเทากับ ๑ หนวยกิต
- การศึกษาภาคปฏิบัติ การทดลอง การฝก หรือการศึกษาที่เทียบเทาใหคิด ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงตอ
สัปดาห หรือตั้งแต ๓๐ ถึง ๔๕ ชั่วโมง ตอหนึ่งภาคการศึกษาปกติเทากับ ๑ หนวยกิต
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การศึกษาฤดูรอน มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๖ สัปดาห และตองมีชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเทากับชั่วโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร
เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร
เวรเชา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เวรบาย เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
เวรดึก เวลา ๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๑. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖) สายวิทยาศาสตร–คณิตศาสตร
(ไมรับผูส ําเร็จการศึกษาระบบนอกโรงเรียน)
๒. เปนผูที่ไมมโี รคติดตอหรือเปนพาหะโรคติดตอชนิดใดชนิดหนึ่ง
๓. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี
๔. ไมเปนผูมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือถูกไลออกจากสถาบันการศึกษาอื่นเพราะปญหา
ความประพฤติ
๕. อายุไมต่ํากวา ๑๖ ปและไมเกิน ๓๕ ป
๖. น้ําหนักไมต่ํากวา ๔๕ กิโลกรัม สวนสูงไมนอยกวา ๑๕๐ เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย(BMI) ไมเกิน
๒๕
๗. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑๔
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
๑. ผลการทดสอบ placement test ของมหาวิทยาลัยดานการอาน การเขียน การพูด และการใช
ไวยากรณภาษาอังกฤษพบวาความรูพื้นฐานของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับ C
๒. ปญหาเรือ่ งการปรับตัว นักศึกษาสวนใหญอยูก ับบิดามารดาในชั้นมัธยมปลายและเปนครั้งแรกทีม่ ี
การแยกจากครอบครัวเพือ่ มาเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทําใหตองปรับตัวในเรื่องการคิดถึงบาน
และการอยูหอรวมกับผูอื่น
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๑. ใหลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ๒ หนวยกิต โดย Pre semester เรียน ๔ ชั่วโมงตอ
สัปดาห เปนระยะเวลา ๔ สัปดาห แบงเปนการเรียน ดานการอาน การเขียน การพูด และการ
ใชไวยากรณ ๒ ชั่วโมง การฝกพูดกับเจาของภาษา ๑ ชั่วโมง การฝกทักษะการใช
ภาษาอังกฤษทางการพยาบาล ๑ ชั่วโมง โดยแบงกลุมนักศึกษากลุมละไมเกิน ๓๕ คน และ
ประเมินผลการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใชขอสอบคูขนานกับขอสอบ
TOEFL กอนและหลังการเรียนในรายวิชา
ตัวบงชี้ นักศึกษาไดคะแนนเพิ่มขึ้นในการสอบ TOEFL อยางนอยรอยละ ๒๐
๒. คณะ ฯ จัดใหมีพี่ดูแลนองโดยมีโครงการบานสีตางๆ มีอาจารยที่ปรึกษาประจําทุกบานสีและมี
ระบบอาจารยทปี่ รึกษา อาจารยแตละทานมีนักศึกษาในการดูแล ๑๐ – ๑๕ คน
ตัวบงชี้ คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําชั้นปและประจําบานสี และรายงานการเขาพบเพือ่
ปรึกษากับอาจารยทปี่ รึกษา (Portfoilo ของนักศึกษา)
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ชั้นปที่ ๑
๑๐๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
ชั้นปที่ ๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๒๐
๑๒๐
ชั้นปที่ ๓
๑๐๐
๑๐๐
๑๒๐
ชั้นปที่ ๔
๑๐๐
๑๐๐
รวม
๑๐๐
๒๐๐
๓๒๐
๔๔๐
๔๖๐
สําเร็จการศึกษา
๘๐
หมายเหตุ: การรับนักศึกษาเปนไปตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาตามเกณฑสภาการพยาบาลเฉลี่ยป
การศึกษาละ ๑๐๐ คน
๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณในการดําเนินงานประกอบดวย
๒.๖.๑ รายรับจากคาลงทะเบียน คาธรรมเนียมจะเก็บจากนักศึกษาตามอัตราของมหาวิทยาลัย
๒.๖.๒ รายจาย ครอบคลุมตามพันธกิจ คาทรัพยากรในการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก หนังสือ
เครื่องมือและอุปกรณ ตาง ๆ เงินเดือนและคาสอนของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษตามอัตราที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
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๑๕
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลผานอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสยาม สําหรับคณะพยาบาลศาสตร มีสาระเปนสังเขป ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
๑.๑ ตองมีความรูพื้นฐานตามที่กําหนดในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในระดับที่ขอเทียบโอนผลการเรียน ในกรณีขอเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญ ญาตรี ตองเปนผูสํ าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึก ษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร หรื อ
เทียบเทาขึ้นไป
๑.๒ ผู ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นต อ งเป น หรื อ เคยเป น นัก ศึก ษาของสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐที่มี
อํานาจกฎหมายรับรอง
๒. หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและโอนหนวยกิตในระดับปริญญาตรี เพื่อเขาศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสยามได โดยใหมีระเบียบในการปฏิบัติ เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหถือหลักเกณฑดังนี้
๑. เปนรายวิชาในหลักสู ตรระดับปริญ ญาตรี หรือเทียบเท าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให
ความเห็นชอบ หรือเทียบคุณวุฒิให หรือสํานักงาน กพ. ใหการรับรองคุณวุฒิ
๒. เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔
ของรายวิชาที่ขอเทียบ โดยพิจารณาจากคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรหรือสาขาวิชาของ
สถาบั นอุ ดมศึก ษาเดิม เที ยบเคียงกั บ คําอธิบ ายรายวิชาตามหลั ก สู ตร หรื อ สาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัย
๓. เปนรายวิชาที่สอบไลไดระดับคะแนนตัวอักษร S หรือไมต่ํากวา B หรือแตมระดับคะแนน
๓.๐๐ หรือเทียบเทา
๔. สําหรับหนวยกิตที่จะโอนไดนั้นใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๕. การรับโอนนักศึกษาเขาศึกษา ตองไมเ กินกวาชั้นปที่มีนักศึก ษาเรียนอยูตามหลัก สูตร หรื อ
สาขาวิชาที่ไดรับอนุญาตใหเปดดําเนินการ
๖. กรณีการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวนกิตจากตางสถาบันอุดมศึกษา ใหคํานวนแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ ยสะสมเฉพาะผลการศึก ษาของรายวิชาที่ นัก ศึกษาลงทะเบี ยนเรี ยนครบตาม
จํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาในแตละหลักสูตร และใหบันทึกรายวิชาและจํานวนหนวยกิตไวใน
ใบรายงานผลการศึกษา
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๑๗
๓.๓ รายวิชา
๓.๓.๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน ๓๔ หนวยกิต
๑. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชา ตอไปนี้
๑๐๐-๑๐๑
หลักเศรษฐศาสตรและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy
๑๐๐-๑๐๖
อาเซียนในโลกยุคใหม
๓(๓-๐-๖)
ASEAN in the Modern World
๑๐๐-๑๐๒
ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
Philosophy, Religions and Life Style
๑๐๐-๑๐๓
หลักตรรกศาสตรและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต ๓(๒-๒-๕)
Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning
๑๐๐-๑๐๔
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
Human Relations and Personality Development
๑๐๐-๑๐๕
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
Psychology in Daily Life
๑๐๐-๑๐๗
อารยธรรมศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Civilization Studies
๑๐๐-๑๐๘
ทักษะการศึกษา
๓(๒-๒-๕)
Study Skills
๑๑๑-๑๐๑
จิตวิทยาทั่วไป
๓(๓-๐-๖)
General Psychology
๑๑๑-๑๐๒
สังคมวิทยาเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
Introduction to Sociology
๑๑๑-๑๐๓
หลักเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
Principle of Economics
๑๑๑-๑๐๖
สันติภาพศึกษา
๒(๒-๐-๔)
Peace Studies
๑๑๑-๑๐๗
ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางปญญา
๒(๒-๐-๔)
Introduction to Intellectual Property
๑๑๒-๑๐๑
อารยธรรม
๓(๓-๐-๖)
Civilizations
๑๑๒-๑๐๒
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาและ ตรรกศาสตร
๓(๓-๐-๖)
Fundamental of Philosophy and Logic
๑๑๒-๑๐๓
มนุษยกับวรรณกรรม
๓(๓-๐-๖)
Man and Literature
๑๑๒-๑๐๔
มนุษยกับศิลปะ
๓(๓-๐-๖)
Man and Arts
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๑๘
๑๑๒-๑๐๖

ไทยศึกษา
๓(๓-๐-๖)
Thai Studies
๑๑๒-๑๐๗
ศาสนาเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
Comparative Religions
๑๑๒-๑๐๘
การวางแผนชีวิตครอบครัว
๒(๒-๐-๔)
Family Life Planning
๑๑๒-๑๐๙
ดนตรีปฏิบัติ
๒(๑-๒-๓)
Music Practice
๒. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารจํานวนไมนอยกวา ๑๗ หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
๒.๑ รายวิชาภาษาไทย ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวนไมนอยกวา ๓ หนวยกิต
๑๑๓-๑๐๘
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๓(๒-๒-๕)
Thai Usage for Communication
๑๑๓-๑๐๙
การใชภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
๓(๒-๒-๕)
Thai Usage for Presentation
๒.๒ รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
๑๑๔-๑๐๑
ภาษาอังกฤษ ๑
๒(๑-๒-๓)
English ๑
๑๑๔-๑๐๒
ภาษาอังกฤษ ๒
๒(๑-๒-๓)
English ๒
๑๑๔-๒๐๑
ภาษาอังกฤษ ๓
๒(๑-๒-๓)
English ๓
๑๑๔-๒๐๒
ภาษาอังกฤษ ๔
๒(๑-๒-๓)
English ๔
ทั้งนี้เมื่ อนักศึกษาเรีย นและสอบผานรายวิช าภาษาอังกฤษ ๔ แลว ตองผานการทดสอบภาษาอัง กฤษตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบไดคะแนนไมผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตองเรียนรายวิชา

๑๑๔-๓๐๑
๑๑๔-๓๐๒

ภาษาอังกฤษ ๕
English ๕
ภาษาอังกฤษ ๖
English ๖

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

หากนักศึกษาเรียนและสอบผานรายวิชาภาษาอังกฤษ ๔ และสอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัยแลว ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้แทน

๑๑๔-๓๐๓
๑๑๔-๓๐๔

การใชภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English Usage for Profession
เทคนิคการใชภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ
English Presentation Techniques for Profession
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๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๑๙
๒.๓ รายวิชาภาษาตางประเทศที่ ๒
ใหเลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศที่ ๒ จํานวนไมนอยกวา ๒ หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
๒.๓.๑ กลุมวิชาภาษาตะวันออก
๑๑๓-๑๐๓
ภาษาจีน ๑
๒(๑-๒-๓)
Chinese ๑
๑๑๓-๑๐๔
ภาษาจีน ๒
๒(๑-๒-๓)
Chinese ๒
๑๑๓-๒๐๑
ภาษาจีน ๓
๒(๑-๒-๓)
Chinese ๓
๑๑๓-๒๐๒
ภาษาจีน ๔
๒(๑-๒-๓)
Chinese ๔
๑๑๓-๑๐๕
๑๑๓-๑๐๖
๑๑๓-๒๐๓
๑๑๓-๒๐๔

ภาษาญี่ปุน ๑
Japanese ๑
ภาษาญี่ปุน ๒
Japanese ๒
ภาษาญี่ปุน ๓
Japanese ๓
ภาษาญี่ปุน ๔
Japanese ๔

๑๑๓-๑๑๑

ภาษาเกาหลี ๑
Korean ๑
๑๑๓-๑๑๒
ภาษาเกาหลี ๒
Korean ๒
๑๑๓-๑๑๓
ภาษาเกาหลี ๓
Korean ๓
๑๑๓-๑๑๔
ภาษาเกาหลี ๔
Korean ๔
๒.๓.๒ กลุมวิชาภาษาอาเซียน
๑๐๒-๑๐๑
ภาษาพมา ๑
Burmese ๑
๑๐๒-๑๐๒
ภาษาพมา ๒
Burmese ๒
๑๐๒-๑๐๓
ภาษาพมา ๓
Burmese ๓
๑๐๒-๑๐๔
ภาษาพมา ๔
Burmese ๔
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๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๒๐
๑๐๒-๑๑๑
๑๐๒-๑๑๒
๑๐๒-๑๑๓
๑๐๒-๑๑๔
๑๐๒-๑๒๑
๑๐๒-๑๒๒
๑๐๒-๑๒๓
๑๐๒-๑๒๔

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๑
Bahasa Indonesia ๑
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๒
Bahasa Indonesia ๒
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๓
Bahasa Indonesia ๓
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๔
Bahasa Indonesia ๔
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๑
Bahasa Malasia ๑
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๒
Bahasa Malasia ๒
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๓
Bahasa Malasia ๓
ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๔
Bahasa Malasia ๔

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๓. กลุม วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรจาํ นวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต ดังนี้
๑๒๑-๑๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓(๒-๒-๕)
Information Technology
๑๒๑-๑๐๒
คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน
๓(๒-๒-๕)
Computer for Studies and Work
๑๒๑-๑๐๓
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
๓(๓-๐-๖)
Life and Environment
๑๒๑-๑๐๔
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี
๓(๓-๐-๖)
Food for Good Health
๑๒๑-๑๐๕
เคมีในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
Chemistry in Daily Life
๑๒๑-๑๐๖
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
๓(๓-๐-๖)
Mathematics in Daily Life
๑๒๑-๑๐๗
สถิติพื้นฐานเพือ่ การวิเคราะหขอมูล
๓(๓-๐-๖)
Basic Statistics for Data Analysis
๑๒๐-๑๐๑
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
๓(๓-๐-๖)
Man and Environment
๑๒๕-๑๐๑
คณิตศาสตรในอารยธรรม
๓(๓-๐-๖)
Mathematics in Civilization
๑๒๖-๓๑๖
สถิติและความนาจะเปน
๓(๓-๐-๖)
Statistics and Probability
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๒๑
๔. กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและพลศึกษาจํานวนไมนอยกวา ๒ หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
๑๒๙-๑๐๑
พลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
๑๒๙-๑๐๒
ศิลปะและสังคีตนิยม
Art and Music Appreciation
๓.๓.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑๐๖ หนวยกิต
๑) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๒๘ หนวยกิต ใหเรียนในรายวิชาตอไปนี้
๑๗๐-๑๐๐ ฟสิกสทางการพยาบาล
Physics in Nursing
๑๗๐-๑๐๖ ชีววิทยาทางการพยาบาล
Biology in Nursing
๑๗๐-๑๐๗ ชีวเคมีทางการพยาบาล
Biochemistry in Nursing
๑๗๐-๑๑๐ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ๑
Human Anatomy and Physiology ๑
๑๗๐-๑๑๑ กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ๒
Human Anatomy and Physiology ๒
๑๗๐-๑๑๒ เคมีทางการพยาบาล
Chemistry in Nursing
๑๗๐-๒๐๐ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาของมนุษย
Human Microbiology and Parasitology
๑๗๐-๒๐๑ พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย
Human Pathophysiology
๑๗๐-๒๐๓ โภชนศาสตร และโภชนบําบัด
Nutrition and Diet Therapy
๑๗๐-๒๐๕ พัฒนาการของมนุษยและการดูแลตามชวงวัย
Human Developmental and Healthcare for
Each Life Span
๑๗๐-๒๑๖ เภสัชวิทยาทางการพยาบาล
Pharmacology in Nursing
๑๗๐-๔๓๐ ชีวสถิติทางสุขภาพ
Biostatistics for Health
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๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)

๒๒
๒) วิชาชีพ ๗๘ หนวยกิต
๒.๑) ภาคทฤษฎี ๕๑ หนวยกิต
๑๗๐-๒๐๗ การสรางเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง
Health Promotion and Self Care
๑๗๐-๒๑๑ การพยาบาลพื้นฐาน ๑
Fundamental of Nursing ๑
๑๗๐-๒๑๒ การพยาบาลพื้นฐาน ๒
Fundamental of Nursing ๒
๑๗๐-๒๑๕ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
Nursing theory and Nursing process
๑๗๐-๒๑๗ การพยาบาลขามวัฒนธรรม
Transcultural Nursing
๑๗๐-๒๑๙ การสือ่ สารสุขภาพเพื่อคุณภาพการพยาบาล
Health Communication for Quality of Nursing
๑๗๐-๒๒๑ การประเมินภาวะสุขภาพ
Health Assessment
๑๗๐-๒๒๒ จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
Ethics and Laws for Nursing Profession
๑๗๐-๓๒๐ การพยาบาลผูใหญ ๑
Adult Nursing ๑
๑๗๐-๓๒๔ การพยาบาลผูสงู อายุ
Geriatric Nursing
๑๗๐-๓๒๖ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Mental Health and Psychiatric Nursing
๑๗๐-๓๒๘ การพยาบาลมารดาและทารก
Maternal and Newborn Nursing
๑๗๐-๓๒๙ การผดุงครรภ
Midwifery
๑๗๐-๓๓๐ การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Children and Adolescents Nursing
๑๗๐-๓๓๔ การพยาบาลผูใหญ ๒
Adult Nursing ๒
๑๗๐-๓๔๔ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
Community Health Nursing ๑
๑๗๐-๒๒๓ การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
Humanized Health Care
๑๗๐-๔๓๘ สารสนเทศเพื่อการพยาบาล
Information Technology for Nursing
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๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๑(๑-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
๑(๑-๐-๒)

๒๓
๑๗๐-๔๓๙ กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
Research Methodology in Nursing
๑๗๐-๔๔๑ ความปลอดภัยของผูปวย
Patient Safety
๑๗๐-๔๔๖ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
Community Health Nursing ๒
๑๗๐-๔๔๘ การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน
Basic Medical Care
๑๗๐-๔๕๒ การจัดการทางการพยาบาล
Nursing Management
๒.๒)ภาคปฏิบัติ ๒๗ หนวยกิต
๑๗๐-๒๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Fundamentals of Nursing Practicum
๑๗๐-๓๓๙ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ ๑
Adult and Geriatric Nursing Practicum ๑
๑๗๐-๓๔๐ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูส ูงอายุ ๒
Adult and Geriatric Nursing Practicum ๒
๑๗๐-๓๒๗ ปฏิบัติการสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum
๑๗๐-๓๓๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
Children and Adolescent Nursing Practicum
๑๗๐-๓๓๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
Maternal and Newborn Nursing Practicum
๑๗๐-๓๓๘ ปฏิบัติการผดุงครรภ ๑
Midwifery Practicum ๑
๑๗๐-๓๔๕ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
Community Health Nursing Practicum ๑
๑๗๐-๔๓๑ ปฏิบัติการผดุงครรภ ๒
Midwifery Practicum ๒
๑๗๐-๔๔๗ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
Community Health Nursing Practicum ๒
๑๗๐-๔๔๙ ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน
Basic Medical Care Practicum
๑๗๐-๔๕๕ ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด
Comprehensive Nursing Practicum
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๓(๒-๒-๕)
๑(๑-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๓(๐-๑๒-๓)
๒(๐-๘-๒)
๓(๐-๑๒-๓)
๒(๐-๘-๒)
๓(๐-๑๒-๓)
๒(๐-๘-๒)
๒(๐-๘-๒)
๑(๐-๔-๑)
๒(๐-๘-๒)
๒(๐-๘-๒)
๒(๐-๘-๒)
๓(๐-๑๒-๓)

๒๔
๓.๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
กําหนดใหเลือกเรียน ๖ หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้หรือวิชาอื่นที่มหาวิทยาลัย
เปดสอนในระดับปริญญาตรี
๑๗๐-๑๐๙ เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
๒(๒-๐-๔)
Economic for Health
๑๗๐-๑๑๓ สุขภาพกับการเสพติด
๒(๒-๐-๔)
Health and Addiction
๑๗๐-๑๑๔ การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน
๑(๑-๐-๒)
First Aids and Basic life support
๑๗๐-๔๕๘ การดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาไทย
๒(๒-๐-๔)
Thai Wisdom for Health Care
๓.๑.๔. แผนการศึกษา
แผนการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๔ ป
รหัสวิชา
๑๐๐-xxx
๑๐๐-xxx
๑๑๓-๑๐๘
๑๑๔-๑๐๑
๑๒๑-xxx
๑๗๐-๑๐๖
๑๗๐-xxx
รหัสวิชา
๑๐๐-xxx
๑๑๔-๑๐๒
๑๒๑-xxx
๑๒๙–xxx
๑๗๐-๑๐๐
๑๗๐-๑๐๗
๑๗๐-๑๑๐
๑๗๐-๑๑๒

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ๑
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ชีววิทยาทางการพยาบาล
วิชาเลือกเสรี ๑
รวม

หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๘ (๑๕-๖-๓๓)

รวม

หนวยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๑๙ (๑๕-๘-๓๔)

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภาษาอังกฤษ ๒
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและพลศึกษา
ฟสิกสทางการพยาบาล
ชีวเคมีทางการพยาบาล
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ๑
เคมีทางการพยาบาล

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๒๕

รหัสวิชา
๑๗๐-๑๑๑
๑๗๐-xxx

รหัสวิชา
๑๑๔-๒๐๑
๑๗๐-๒๐๐
๑๗๐-๒๐๑
๑๗๐-๒๐๕
๑๗๐-๒๑๑
๑๗๐-๒๑๕
๑๗๐-๒๑๗
๑๗๐-๒๒๑
๑๗๐-๒๒๓
รหัสวิชา
๑๑๔-๒๐๒
๑๗๐-๒๐๓
๑๗๐-๒๐๖
๑๗๐-๒๑๒
๑๗๐-๒๑๖
๑๗๐-๒๑๙
๑๗๐-๒๒๒
๑๗๐-xxx
รหัสวิชา
๑๗๐-๒๑๓
๑๗๐-๓๒๐
๑๗๐-๓๒๔

ปที่ ๑ ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ๒
วิชาเลือกเสรี ๒

หนวยกิต
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
รวม

๕ (๔-๒-๙)

รวม

หนวยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๑๘ (๑๔-๘-๓๒)

รวม

หนวยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑๘ (๑๖-๔-๓๔)

รวม

หนวยกิต
๓ (๐-๑๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๘ (๕-๑๒-๑๓)

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ๓
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาของมนุษย
พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย
พัฒนาการของมนุษยและการดูแลตามชวงวัย
การพยาบาลพื้นฐาน ๑
ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
การพยาบาลขามวัฒนธรรม
การประเมินภาวะสุขภาพ
การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ๔
โภชนศาสตรและโภชนบําบัด
การสรางเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง
การพยาบาลพื้นฐาน ๒
เภสัชวิทยาทางการพยาบาล
การสื่อสารเพื่อคุณภาพการพยาบาล
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายที่เกีย่ วของ
วิชาเลือกเสรี ๓
ปที่ ๒ ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิการพยาบาลพื้นฐาน
การพยาบาลผูใหญ ๑
การพยาบาลผูสงู อายุ
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๒๖
รหัสวิชา
๑๑๔-๓๐๑
๑๗๐-๓๓๔
๑๗๐-๓๓๙
๑๗๐-๓๒๘
๑๗๐-๓๓๐
๑๗๐-๓๓๑
รหัสวิชา
๑๑๔-๓๐๒
๑๗๐-๓๔๐
๑๗๐-๓๒๖
๑๗๐-๓๒๙
๑๗๐-๓๒๗
๑๗๐-๓๔๔
รหัสวิชา
๑๗๐-๓๓๗
๑๗๐-๓๓๘
๑๗๐-๓๔๕
รหัสวิชา
๑๑๙-XXX
๑๗๐-๔๓๐
๑๗๐-๔๓๑
๑๗๐-๔๓๙
๑๗๐-๔๔๑
๑๗๐-๔๔๖
๑๗๐-๔๔๗

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ๕
การพยาบาลผูใหญ ๒
ปฏิบตั ิการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๑
การพยาบาลมารดาและทารก
การพยาบาลเด็กและวัยรุน
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน

หนวยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๘-๒)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๐-๑๒-๓)
รวม ๑๖ (๑๐-๒๒-๒๖)

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา

รวม

หนวยกิต
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๐-๑๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๐-๘-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๑๕ (๙-๒๒-๒๔)

รวม

หนวยกิต
๒ (๐-๘-๒)
๒ (๐-๘-๒)
๑ (๐-๔-๑)
๕ (๐-๒๐-๕)**

ภาษาอังกฤษ ๖
ปฏิบตั ิการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๒
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
การผดุงครรภ
ปฏิบตั ิการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
การพยาบาลอนมัยชุมชน ๑
ปที่ ๓ ภาคฤดูรอน
ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิการพยาบาลมารดาทารก
ปฏิบตั ิการผดุงครรภ ๑
ปฏิบตั ิการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
ชื่อวิชา
หนวยกิต
กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาตางประเทศที่ ๒)
๒ (๑-๒-๓)
ชีวสถิตทิ างสุขภาพ
๒ (๒-๐-๔)
ปฏิบตั ิการผดุงครรภ ๒
๒ (๐-๘-๒)
กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
๓ (๒-๒-๕)
ความปลอดภัยของผูปวย
๑ (๑-๐-๒)
การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
๒ (๒-๐-๔)
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
๒ (๐-๘-๒)
รวม ๑๔ (๘-๒๐-๒๒)

** ภาคการศึกษาฤดูรอน จัดการศึกษา ๑๐ สัปดาห และฝกปฏิบัติ ๓๕ ชั่วโมงตอสัปดาห
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๒๗

รหัสวิชา
๑๗๐-๔๓๘
๑๗๐-๔๔๘
๑๗๐-๔๔๙
๑๗๐-๔๕๒
๑๗๐-๔๕๕

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
ชื่อวิชา
สารสนเทศเพื่อการพยาบาล
การรักษาพยาบาลเบื้องตน
ปฏิบตั ิการรักษาพยาบาลเบื้องตน
การจัดการทางการพยาบาล
ปฏิบตั ิการพยาบาลรวบยอด
รวม

หนวยกิต
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๘-๒)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๑๒-๓)
๑๐ (๕-๒๐-๑๕)

คําอธิบายรายวิชา
๑. หมวดศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๐๐-๑๐๑
หลักเศรษฐศาสตรและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
(Principles of Economics and Philosophy of Sufficiency Economy)
หลั ก ทั่ วไปของเศรษฐศาสตร วาดวยการจั ด สรรทรั พ ยากรที่ มี อ ยูอ ยางจํ ากั ด เพื่ อ ให เ กิ ด
อรรถประโยชนสูงสุด ประกอบดวยดานมหภาควาดวยรายไดประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค
การออม การลงทุ น ระดับรายได ระดับราคา งบประมาณของรัฐ บาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิ จ
ระหวางประเทศ และดานจุลภาควาดวยพฤติกรรมของผูดําเนินกิจกรรมตางๆ ทฤษฎีการเลือกของผูบริโภค
ทฤษฎีตนทุน และโครงสรางของตลาด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาดวยการดําเนินการตามสายกลาง โดยมิให
มีการใชจายเกินตัว ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และระดับประเทศ เพื่อปองกันภาวะหลอมละลาย ทาง
เศรษฐกิจ และเพื่อใหเกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอยางยั่งยืน
General economic principles deal with the allocation of scarce resources for
highest utility, consisting of macro economics which explains the theory of national income,
consumption behavior, savings and investment, price theory, income, government budget,
money and banking and global economics. Micro economics deals with the behavior of the
individuals, demand of consumers, the cost theory and market structures. The self
sufficiency philosophy stipulates a middle way and no excess in spending and investment,
from the household level, corporate and institutional level and the national level, in order
to avoid an economic meltdown and to achieve sustainable economic growth and
development.
๑๐๐-๑๐๒

ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต
๓(๓-๐-๖)
(Philosophy, Religions and Life Style)
หลั ก ปรั ช ญา คํา สอนของศาสนาตา งๆและความสํ าคั ญ ของศาสนากั บ การดํา เนิน ชี วิ ต
ความหมายและคุณคาของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปญญา
การพัฒ นาตนและการแก ปญ หาชีวิตโดยใชหลั กคําสอนทางศาสนาตางๆ รวมถึงการประยุกตใชเพื่ อสราง
ความสําเร็จในการทํางานและการอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ
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๒๘
Principles of philosophy; religious teachings and their impact on living;
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept,
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through
religious teachings being applied to achievements at work and peaceful living with others.
๑๐๐-๑๐๓

หลักตรรกศาสตรและทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
๓(๒-๒-๕)
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)
หลั ก ตรรกศาสตร ความรู พื้ นฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง นิร นัยและอุ ป นัย การ
เลือกใชทักษะการคิดชนิดตางๆในการแกปญหาที่แตกตางกัน เชน การคิดวิเคราะห การคิดเปรียบเทียบ การ
คิดสังเคราะห การคิดวิพากษ การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต การคิดเชิงมโนทัศน การคิดเชิงกล
ยุทธ การคิดแกปญหา การคิดบูรณาการ การคิดสรางสรรค การคิดอนาคต และการ เรียนรูดวยตนเอง รวมถึง
ทักษะการเขาถึงแหลงความรูเพิ่อการพัฒนาตนองอยางตอเนื่อง
Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and
deductive thinking; the adoption of various thinking skills to solve different problems
including analytical thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking;
considerate thinking; applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving
thinking; integrative thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning as well
as a skill for accessibility of knowledge in order to improve oneself continuously.
๑๐๐-๑๐๔

มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
๓(๓-๐-๖)
(Human Relations and Personality Development)
ความหมาย ที่มา และประโยชนของมนุษยสัมพันธ ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมตาง
ๆ ในสั ง คม การปรั บ ตัว ให เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ มในสั ง คม ทฤษฎี ท างบุ คลิ ก ภาพ พั ฒ นาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกตางระหวางบุคคล ภาวะผูนํา และการฝกพฤติกรรม
ที่เหมาะสม ตลอดจนมารยาททางสังคม
Meanings, background, and uses of human relation, interpersonal relationship
and groups in society, appropriate adjustment to situations in society, theories of personality,
and personality development for social adjustment, personal differences, leadership, and
practice appropriate behaviors and social manners.
๑๐๐-๑๐๕

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน (Psychology in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม ความเขาใจตนเองและผูอื่น การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล การรับรู การอธิบายสาเหตุแหง
พฤติกรรมและการจูงใจใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ บุคลิกภาพและความแตกตางระหวางบุคคล การพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ การจัดการกับความเครียดและความขัดแยงทางจิต สุขภาพจิตและการปรับตัว
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๒๙
Theories and concepts of psychology for applying in daily life, development
of psychosocial skills; understanding of oneself and others, transactional analysis,
perception, attribution of behavioral causality and motivation, personality and individual
differences, E.Q. improvement, management of stress and psychological conflicts, mental
health and adjustment
๑๐๐-๑๐๖

อาเซียนในโลกยุคใหม (ASEAN in the Modern World)
๓(๓-๐-๖)
การเปลี่ ยนแปลงของโลกในป จ จุ บั น การจั ด ระเบี ย บโลกใหม ความสํ า คั ญ ของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตตอโลกปจจุบัน ความเปนมาของประชาคมอาเซียน ปจจัยที่มีผลตออาเซียน อาทิ ปจจัยทาง
ประวัติศาสตร การเมื อง เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒนธรรม สภาพการณและปญ หาของอาเซียนในปจ จุบั น
ความสัมพันธภายในกลุมประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนตอไทยและประชาคมโลก บทบาทของชาติ
มหาอํานาจตออาเซียน ความสัมพันธระหวางไทยกับอาเซียน
Changes in the modern world; the New World Order; the importance of
South-East Asia to the world; background of ASEAN; factors influencing ASEAN such as
history, politics, economy, social issues and culture; situations and problems of ASEAN in the
present time; relationship within ASEAN countries; roles of ASEAN in Thailand and the world
community; roles of power nations for ASEAN, and relationship between Thailand and
ASEAN.
๑๐๐-๑๐๗

อารยธรรมศึกษา (Civilization Studies)
๓(๓-๐-๖)
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคม
และวัฒนธรรมไทย ความรูเ รื่อ งธรรมชาติและประยุกตวิท ยาในสั งคมไทย สัง คม เศรษฐกิ จ การปกครอง
ศาสนา พิ ธีก รรม การละเล นพื้ นบ าน สถาป ตยกรรม ประติม ากรรม จิ ตรกรรม นาฏศิล ป ดุริ ยางคศิล ป
การศึกษา คานิยมของไทย รวมทั้งแนวโนมของสังคมและวัฒนธรรม
Civilizations and the evolution of the world civilization; Thai civilization;
factors affecting aspects of Thai society and culture; nature and applied science in Thailand,
society, economy, government, religion, ritual, folk play, architecture, sculpture, painting,
Thai dance, music, education, values, as well as trends of society and culture.
ทักษะการศึกษา (Study Skills)
๓(๒-๒-๕)
คุณคาของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ สัม ฤทธิ์ผ ลโดยวิเ คราะห เจตคติ และคุณคาของ
ตนเอง ของชีวิต และความสัมพันธกับการศึกษาระบบอุดมศึกษา ศึกษาทักษะที่จําเปนสําหรับการศึกษา
อาทิ การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารใหม และที่เปนปจจุบัน ศึกษา
ปญหา และอุปสรรคในการศึกษา การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใชเพื่อปรับปรุงทักษะการวิเคราะหหลักการ
คิดเชิงวิพากษ และวิจารณอยางสรางสรรค การทํางานเปนทีม การบริหารเวลาในการศึกษา การบริหาร
ความขัดแยงทางการศึกษา ทักษะการอาน ฟง การจดบันทึก การจับประเด็น การจัดทํารายงาน และการ
นําเสนอ รวมทั้งทักษะการใชชีวิตที่สําคัญ ไดแก ทักษะในการบริหารการเงินสวนบุคคล และทักษะการเปน
พลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ
๑๐๐-๑๐๘
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๓๐
The value of education and means to become an active as well as a
successful learner by analyzing the attitude and values of self, life and its relations to
tertiary education system, necessary skills for study i.e. library use, information search from
current and new Information and Communication technologies, the problems and barriers of
study ; the implementation of education technology to improve analytical skills, critical
thinking, constructive criticism skill, team work, team-based study , time management.
Conflict management, reading, listening, note-taking, deductive, cognitive skills, report and
presentation skills as well as important life skill such as Personal Financial Management Skill
and skills needed for a citizen in democratic society etc.
๑๑๑-๑๐๑

จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
๓(๓-๐-๖)
แนวทางการศึกษา และความเปนมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เปาหมายของ
วิชาจิตวิทยา และคุณคาในทางปฏิบัติ การสัมผัสและการรับรู แรงจูงใจ การเรียนรู บุคลิกภาพและความ
แตกตางระหวางบุคคล อารมณ พัฒนาการของแตละชวงวัย สติปญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุขภาพจิต การเขาใจและการพัฒนาตนเอง
Guidelines and background of psychology, behavior interpretation, objectives
of the subject and values of the practice, learning, motivation, personalities and differences
between individuals, emotions and development of each step of life, wisdom and
evaluation of mental disability, mental development and self understanding and
development.
๑๑๑-๑๐๒

สังคมวิทยาเบื้องตน (Introduction to Sociology)
๓(๓-๐-๖)
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางสังคมทีม่ ีตอบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม
อิทธิพลของกลุม ตอพฤติกรรมของบุคคล โครงสรางของกลุม และความเปนผูนํา เจตคติในการทํางาน การมี
มนุษยสัมพันธที่ดี พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันตาง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทาง
เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางประชากร
Influence of social environment to individuals, status and roles of people in
society, influence of a group on human behavior, group construction and leadership, opinion
towards working, the way to have good human relationships, the consideration of
importance and devolution of institutes by ranking, technology progress and population
change.
๑๑๑-๑๐๓

หลักเศรษฐศาสตร (Principle of Economics)
๓(๓-๐-๖)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรที่วาดวยมูลคา ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผูบริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินคา ภายใตทฤษฎีตนทุนและ
ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินคาและบริการของปจจัยการผลิต ในตลาดทีม่ ีการแขงขันอยางสมบูรณ
และไมสมบูรณ
ตลาดปจจัยการผลิตและการกําหนด
ปจจัยการผลิต โดยยอในสวนของตนทุนเชิง
เปรียบเทียบ
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๓๑
General principles of economics regarding values, pricing and resource
management, consumer behavior, points of view on utilities, theory of choices, goods
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive
market, production factor and determination of production factors by shortening in terms of
comparative cost.
๑๑๑-๑๐๖

สันติภาพศึกษา (Peace Studies)
๒(๒-๐-๔)
ความแตกตางระหวางแนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญา กระบวนการสื่อสารของมนุษยและ
ระดับภาษาที่ใช เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและเศรษฐกิจในระบบ
ตางๆ สาเหตุแหงความขัดแยงทางการเมือง เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสูความขัดแยงทางอาวุธและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทัง้ ในอดีตและปจจุบัน วิเคราะหถงึ วิธีในการแกไขปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและปราศจาก
ความรุนแรงทัง้ ในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว องคกร สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการใน
การลดกําลังอาวุธ การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและสิทธิมนุษยชน บทบาทของสหประชาชาติและ
องคกรตาง ๆ ในการผดุงรักษาสันติภาพของโลก
Basic philosophical viewpoints, human communications process and language
levels used to make common understanding, theory and concept on politics and economics
in several systems, causes of political, economic and religious conflict, which can lead to
conflict with religions which has happened in the past and present.
๑๑๑-๑๐๗

ความรูเบื้องตนดานทรัพยสินทางปญญา
๒(๒-๐-๔)
(Introduction to Intellectual Property)
ความสําคัญของการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่มีตอการสงเสริมความคิดริเริ่มของ
มนุ ษ ย ตลอดจนการพั ฒ นาความก าวหน าด า นวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี และพั ฒ นาการดา นศิ ล ปะและ
วรรณกรรมความเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญาของบุคคล ธุรกิจ และองคกรประเภทตาง ๆ หลักกฎหมาย
ไทยที่ เ กี่ยวขอ งกับ ทรัพ ยสินทางปญ ญา ทั้ งลิ ขสิท ธิ์ สิ ทธิบั ตร และเครื่ องหมายการคา รวมทั้ ง สนธิสัญ ญา
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับลิขสิทธิ์และเครือ่ งหมายการคา เชน สนธิสัญญา WTO TRIP’s และ Patient
Cooperation Treaty บทบาทของ WIPO ในการสงเสริมการปกปองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ
ตลอดจนการบริหารใหเปนไปตามสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ การเรียนการสอนจะเนนกรณีศึกษา
ดานการประยุกตหลักการทางทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของกับปญหาในทางเทคโนโลยี ธุรกิจ ชีววิศวกรรม
และคอมพิวเตอร
The importance of intellectual property, it’s role in the creative thinking of
human beings as well as the development of science, technology, arts and literature. The
individual, business and organizational effects of intellectual property. Overview of Thai
intellectual property law including copy rights, patent, trade marks as well as international
trade agreement about copy rights and trade mark such as WTO TRIP’s agreement and
Patient Cooperation Treaty. The importance role of WIPO toward intellectual property
protection among countries as well as the supervision of intellectual property agreement
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appliance in all involved nations. This course employee a case study approach by which
the student will learn how to apply intellectual property concepts that involve in
technology, business, bioengineering and computer issues.
๑๑๒-๑๐๑

อารยธรรม (Civilizations)
๓(๓-๐-๖)
ประวัติความเปนมาของอารยธรรม และวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรม
แมบททัง้ ตะวันตกและตะวันออก ซึ่งไดทิ้งมรดกใหกบั โลกในยุคปจจุบัน อารยธรรมยุคฟน ฟูศิลปะวิทยาการ
การปฏิรปู ศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปญ
 ญา ศึกษาประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร
ในดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธกบั ตางประเทศ
Background of civilization and concluded human evolution, main civilization
both in east and west that left heritage to the present world and science recovery
civilization from Sukhothai to Ratanakosin both in political, governing, economic, social and
foreign relations.
๑๑๒-๑๐๒

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Fundamental of Philosophy and Logic)
พื้นฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร สุนทรียศาสตร ทั้งปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตัง้ แตยุคโบราณจนถึงยุคปจจุบัน ศึกษาลักษณะความ คิด กระบวนการของ
ความคิดอยางมีเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อสามารถประยุกตใชใหสอดคลอง
กับสภาพสังคมปจจุบัน
Fundamental philosophy, spirituality, moral education, aesthetics both
western and eastern philosophy from the ancient to the present world, study thinking
process, reasonable thinking method both inductive and deductive by sciences to apply in
accordance with the present social conditions.
๑๑๒-๑๐๓

มนุษยกับวรรณกรรม (Man and Literature)
๓(๓-๐-๖)
ความหมาย กําเนิด และรูปแบบตาง ๆ ของวรรณคดี ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ การ
แสดงออกทางศิลปะในรูปของวรรณกรรม วิเคราะหความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ และคานิยมของมนุษย
อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทตาง ๆ คือ บทกวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความทีม่ ีคาชี้ใหเห็น
ปญหาของมนุษยในภาวะแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดกอารยธรรมอันมีอิทธิพลตอนักเขียน
เหลานั้น
Definition, derivation and forms of literature, relations between humans and
arts performance in forms of literature, analysis of thoughts, spirit, philosophy, objective and
human ways of living that appears in various kinds of literature, such as poems, novels, short
stories and articles indicating humans’ problems in natural and social environment and
civilization heritage that is influential to the writers.
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๓๓
๑๑๒-๑๐๔

มนุษยกับศิลปะ (Man and Arts)
๓(๓-๐-๖)
ความหมายของสุนทรียศาสตร ทรรศนะของปรัชญาเมธี และศิลปนกลุมสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ
“ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่มีตอศิลปะและดนตรี ในยุคสมัยที่สําคัญ ๆ ตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุค
ปจจุบัน ความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะและดนตรีทั้งของไทยและสากล รูจักผลงานอันยิ่งใหญที่มาจากแรง
บันดาลใจของศิล ป นในสาขาตางๆ ให มีความรู เ บื้อ งตนเกี่ ยวกั บเครื่ องดนตรี ไทย และสากล ชี้ให เห็ นถึง
ประโยชนที่สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต ประจําวันได
Meaning of arts appreciation and the attitude of philosophers and major
groups of artists toward “beauty”, the inheritance of civilization that effects arts and music
in major era from ancient time until the present. The student will learn arts and music
appreciation either from a Thai or an international perspective. The works from inspirational.
Important artists from different fields are studied, introduction to Thai and international
musical equipment are presented and the course focuses on applying the knowledge gained
to the daily life.
๑๑๒-๑๐๖

ไทยศึกษา (Thai Studies)
๓(๓-๐-๖)
ความเปนมาของชุมชนไทย ปจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไท ความรูเรื่อง
ธรรมชาติ และประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเลน
พื้นบาน สถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป ดุริยางคศิลป การศึกษาคานิยมของไทย
รวมทั้งแนวโนมสังคมและวัฒนธรรม
Thai history and culture including factors that determine Thai society, the
knowledge in natural and application in Thai society, economics, administration, religion,
ritual, folk play, architecture, sculpture, painting, dramatics, musical instruments, Thai norm
as well as trends in society and culture.
๑๑๒-๑๐๗

ศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religions)
๓(๓-๐-๖)
ศาสนาที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ เชน ศาสนาพราหมณ (ฮินดู) ยิว ชินโต เตา เชน พุทธ ขงจื้อ
คริสต อิสลาม บาไฮ โดยนําศาสนาตาง ๆ ดังกลาวมาเปรียบเทียบในหัวขอที่สําคัญ ๆ เชน เปรียบเทียบ
เรื่องกาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปจจุบัน ศาสนาฝายเทวนิยมกับอเทวนิยม
การสรางและการสลายโลก ศรัทธาและฐานะของมนุษย ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแหงศาสดา สังคมใน
สมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต คําสอนเรื่องความหวังใหผูมาโปรด และเปรียบเทียบหลัก
ความดีอันสูงสุด
An examination and comparative course on major religions including
Brahmanism (Hinduism), Judaism, Shintoism, Taoism, Zen, Buddhism, Confucius, Christianity,
Islam, and Bahai. Comparative analyses on the subjects of time and space, historical and
contemporary religions, theology versus atheology, and the subject of the creation of the
world vs. universal destruction. Faith and the status of human beings, human life, character
and the way of the life of the Enlightened One, the society, miracle, the declaration of the
religions, priests of each religion, the teaching about messiah as well as the metaphysical
concepts are covered.
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๑๑๒-๑๐๘

การวางแผนชีวิตครอบครัว (Family Life Planning)
๒(๒-๐-๔)
ความรูเขาใจในความสําคัญของความแตกตางเกี่ยวกับเพศศึกษา ตระหนักในพัฒนาการของ
สัมพันธภาพ และนําไปสูแนวคิดที่ถูกตองดานชีวิตสังคม ความรับผิดชอบตอตนเองในการดําเนินชีวิตภายใต
สภาวะสิ่ งแวดลอ มที่ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนนการเตรียมการวางแผนชีวิตครอบครั วที่ มีคุณภาพใน
อนาคต รวมทั้งการเรียนรูความแตกตางระหวางบุคคลทางดานวัฒนธรรมและดานสังคม
Importance of the difference between sexes so that the student may realize
the developmental process of relationships that lead to a fulfilling, responsible, and proper
life in a quick changing society. The materials focus on a quality family life planning for the
future and describes how people are different in various cultures and societies.
๑๑๒-๑๐๙

ดนตรีปฏิบัติ (Music Practice)
๒(๑-๒-๓)
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรีประเภทตาง ๆ การตอบสนอง
อารมณตอดนตรี คุณคาของศิลปะ และดนตรีกับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ทั้งเครื่อง
ดนตรีไทยและสากล ฝกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีอยางนอย ๑ ชนิด การฝกซอมเบื้องตนที่ถูกตองทั้ง
แบบเดี่ยวและแบบผสมวง การอานโนตดนตรี ทักษะในการฟงเพื่อใหซาบซึ้งถึงคุณประโยชนที่ไดรับจากการ
ฝกซอมและการเลนดนตรี
The history, characteristics, and typologies of music as an art form through
examination and exposure while emphasizing the value music has within society. Exposure
to different kinds of musical equipment both Thai and international as well as exposure to
music scores. Students must practice on at least one musical instrument and learn the
basic skills required for both solo and ensemble play.
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
๑๑๓-๑๐๘
การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Usage for Communication)
๓(๒-๒-๕)
โครงสรางทางไวยากรณทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร ความแตกตางระหวางภาษา
เขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไมเปนทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท หลักการอางอิง การสื่อสาร
ทางโทรศัพท หลักการเขียนในรูปแบบตางๆ เชน จดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึก
และการสรุปความ การเขียนโตตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝกทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง
การพูด การอาน และการเขียน
The structure of speaking, writing and communication; the differences
between writing and speaking;formal and informal language;orations; royal words; principles
of references; telephone communications; principles of writing in various forms such as
application letter, resume, note taking and summarizing, interactive business writing and
essay. Practice Thai Usageskills including listening, speaking, reading, and writing.
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๓๕
๑๑๓-๑๐๙

การใชภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai Usage for Presentation)
๓(๒-๒-๕)
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใชคํา ประโยค คําเชื่อม สํานวนโวหาร การออกเสียงคําที่ถูกตอง
และการพูดในสถานการณตางๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณเพื่อใหไดงาน ตลอดจนการเขียนโครงการ การเลือกชองทางการสื่อสาร
และการอานขอมูลเชิงสถิติ
The principles of speaking including the correct ways to use words, sentences,
conjunctions, orations, pronunciation, and speaking in various situations such as comments
and presentations: academic presentation; business presentation; and job interview along
with project writing; communication channel selection; and statistical data reading.
๑๑๔-๑๐๑

ภาษาอังกฤษ ๑ (English ๑)
๒(๑-๒-๓)
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝกการฟงในระดับประโยค การพูด
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดีหรือเสียใจและ
อื่นๆเนนการออกเสียงใหถูกตองตามหลักภาษา ฝกทักษะการอานขอความในระดับประโยคและยอหนา โดยใช
ความรูดานไวยากรณและโครงสรางของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝกเขียน
ตอบคําถามโดยใชประโยคที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ
Practice basic English skills including listening, speaking, reading and writing.
Practice listening sentences and communicative skills for everyday conversations such as
greetings, invitations, introduction, as well as responding to the common situations; the
correctness of pronunciation as well as the accuracy of grammar. Practice reading sentences
and paragraphs by applying knowledge of grammar and sentence structures. Learn how to
use English dictionary and answer questions with grammatically correct response.
๑๑๔-๑๐๒

ภาษาอังกฤษ ๒ (English ๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๔-๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษาวัฒนธรรม วิธีการแสดงออก
ของเจาของภาษา ปญหาและความแตกตางของการใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสูทักษะการพูด โดยการใชวัจ
นภาษาและอวัจ นภาษาที่ ดี ฝก ทั กษะการอานขั้นตน ประกอบดวยการจับ ใจความและรายละเอียดตางๆ
ความสัมพันธของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝกการอานในระดับเรื่องรวมทั้งการเขียนตอบคําถามโดยใช
ประโยค ศัพทและสํานวนอื่นๆ ที่ถูกตองตามหลักไวยากรณ
Practice additional English skills including listening, speaking, reading and
writing. Explore native speakers’ culture and expressions as well as problems and differences
of English application influencing speaking skill by using both verbal and non-verbal
languages. Practice basic readings consisting of reading for details and comprehension. Study
relationship between main and supporting sentences. Practice reading passages and
answering questions with grammatically correct sentences, words, and expressions.
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๓๖
๑๑๔-๒๐๑

ภาษาอังกฤษ ๓ (English ๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๔-๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น ฝกการฟงและสนทนา
ภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ที่มีระดับความยากมากขึ้น เชน การพูดทางโทรศัพท การสัมภาษณ การเลา
เรื่องและอื่นๆ ฝกการอานในระดับเรื่องที่มคี วามยาวเพิ่มขึ้น ศึกษาการเขียน อนุเฉทและขอความตางๆโดยเนน
ความถูกตองตามหลักไวยากรณ ตลอดจนฝกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
Practice more complicated English for listening, speaking, reading and writing
skills such as talking on the phone, interviews, telling stories and so on. Practice reading
longer passages. Study writing paragraphs by focusing on the correctness of grammar.
Introduce other contents related to the standard English test.
๑๑๔-๒๐๒

ภาษาอังกฤษ ๔ (English ๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๔-๒๐๑ ภาษาอังกฤษ ๓
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใชในการติดตอสื่อสารไดดี ฝ ก
ทักษะการเขียนยอความ การจดบันทึก การจับใจความจากขอความหรือบทความที่อานหรือฟงจากผูสอนหรือ
เทปบั นทึกเสียง ฝกสนทนาภาษาอั งกฤษในหั วเรื่อ งที่กําหนดหรือตามความสนใจ โดยสามารถใชสํานวนที่
ถูกตองตามความนิยมและหลักไวยากรณ ตลอดจนฝกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน
Practice all communicative skills including listening, speaking, reading and
writing. Practice writing the summary of a passage; taking notes; reading and listening for
comprehension; and discussing topics of interested using common expressions withcorrect
grammar. Develop skills needed for the standard English test.
๑๑๔-๓๐๑

ภาษาอังกฤษ ๕ (English ๕)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๔-๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
ฝกทัก ษะการฟ ง พู ด อ านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวนและฝก ฝนทั กษะ ทั้ง สี่
ทักษะเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
Practice, and review the essential skills: listening, speaking, reading and writing
in relation to the university standard English test.
๑๑๔-๓๐๒

ภาษาอังกฤษ ๖ (English ๖)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๔-๓๐๑ ภาษาอังกฤษ ๕
ศึก ษาและฝ ก ทัก ษะการฟ ง พูด อ านและเขียนภาษาอั ง กฤษตลอดจนทบทวนและฝ ก ฝน
ทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งสี่ทักษะเพื่อใหเปนไปตามแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
Study, practice, and review the essential skills listening, speaking, reading and
writing in relation to the university standard English test.
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๓๗
๑๑๔-๓๐๓

การใชภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (English Usage for Profession)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๔-๒๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔
โครงสรางทางไวยากรณทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสรางทางไวยากรณในการสื่อสาร
ความแตกตางระหวางภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและไมเปนทางการ หลักการพื้นฐาน ในการแปล
อยางเปนระบบ ศัพทเทคนิคและศัพ ทเฉพาะของสาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเปนไทย และไทยเป น
อังกฤษ
Grammatical structures for both spoken and written languages;
communicative structures; differences between spoken and written languages; formal and
informal language; basic translation principles, technical terms and jargons in each specific
area both from English to Thai and from Thai to English.
๑๑๔-๓๐๔

เทคนิคการใชภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ
๒(๑-๒-๓)
(English Presentation Techniques for Profession)
ศึกษาหลักการพูด ศิลปะการเลือกใชคํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคําที่ถูกตอง
และการพูดในสถานการณตางๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณเพื่อใหไดงาน
Principles of public speaking, word choice, uses of conjunctions and locutions.
Correct pronunciation. Speeches for different speaking situations. Academic and business
discussions and presentations. Job interviews.
๑๑๓-๑๐๓

ภาษาจีน ๑(Chinese ๑)
๒(๑-๒-๓)
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันประมาณ ๓๐๐
คํา และสํานวนตาง ๆ อยางงาย ฝกสนทนาภาษาจีน โดยเนนการออกเสียงที่ถูกตอง
Phonetic transliteration Chinese pinyin system. ๓๐๐ vocabularies used in
everyday life and simply expressions, Chinese conversation practice, with emphasis on
correct pronunciation.
๑๑๓-๑๐๔

ภาษาจีน ๒ (Chinese ๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๐๓ ภาษาจีน ๑
ฝกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพทจากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีนดวย
หัวขอเรื่องที่เปนที่สนใจ ศึกษาคําศัพทเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา
Practice composing basic sentences, finding words in a Chinese-Thai
dictionary and conversation with topics of interest. Study ๓๐๐ additional vocabularies.
๑๑๓-๒๐๑

ภาษาจีน ๓ (Chinese ๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๐๔ภาษาจีน ๒
ฝกเรียบเรียงประโยคเชิงซอน สนทนาภาษาจีนดวยหัวขอเรือ่ งที่เปนทีส่ นใจ ศึกษาคําศัพท
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา
Practice composing complex sentences and conversation with topics of
interest. Study ๓๐๐ additional vocabularies used in business settings.
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๓๘
๑๑๓-๒๐๒

ภาษาจีน ๔ (Chinese ๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๒๐๑ภาษาจีน ๓
ฝกเรียบเรียงประโยคเชิงซอนอื่น ๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกตางระหวางตัวอักษรเต็ม และ
ตัวอักษรยอจีน สนทนาภาษาจีนดวยหัวขอเรื่องที่เปนที่สนใจ ศึกษาคําศัพทเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๓๐๐ คํา
Practice composing more complex sentences. Study the differences between
the traditional Chinese characters and the simplified Chinese characters. Practice
conversation with topics of interest. Study ๓๐๐ additional vocabularies.
๑๑๓-๑๐๕

ภาษาญี่ปุน ๑(Japanese ๑)
๒ (๑ -๒ -๓ )
การฟง พูด ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน วิเคราะหโครงสรางพื้นฐานของภาษาญี่ปุนและไวยากรณ
ศึกษาระบบเสียงและโครงสรางพื้นฐานของภาษาญี่ปุน ฝกทักษะการอานประโยคอยางงายและการเขียนดวย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ
Practical listening and speaking of basic Japanese. Analysis of the basic
structure on oral comprehension and basic structures and vocabularies. Practice reading
simple sentences and ‘Hiragana’ and ‘Katakana’ writing in those structures.
๑๑๓-๑๐๖

ภาษาญี่ปุน ๒ (Japanese ๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๐๕ ภาษาญี่ปุน ๑
ฝกทักษะการฟงและการพูดโดยใชโครงสรางไวยากรณที่ซบั ซอนขึ้น และคําศัพทใหม ฝกการ
อานคันจิ และเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใชสํานวนตาง ๆ อยางงาย
Study and practice listening and speaking skills with broader structures and
vocabularies. Practice reading ‘Kanji’ and writing small essays in everyday life and simply
expressions.
๑๑๓-๒๐๓

ภาษาญี่ปุน ๓ (Japanese ๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๐๖ ภาษาญี่ปุน ๒
ฝกการฟงและเรียนรูบทสนทนาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณที่มีความซับซอน
มากขึ้น พัฒนาการอานคันจิจากที่ไดศึกษามากอนหนานี้
Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more
complicated grammar and develop reading ‘Kanji’ from previous lessons.
๑๑๓-๒๐๔

ภาษาญี่ปุน ๔ (Japanese ๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๒๐๓ ภาษาญี่ปุน ๓
พัฒนาความสามารถในการพู ดภาษาญี่ ปุน เรี ยนรู ขนบธรรมเนียมและประเพณีของญี่ปุ น
พัฒนาทักษะการอาน การเขียนแบบคันจิ เรียนรูคําศัพทเพิ่มเติม ศึกษาโครงสรางทางไวยากรณที่ความซับซอน
มากยิ่งขึ้น
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๓๙
Develop ability in effective speaking skills including Japanese cultural notions
and customs. Develop Reading skill and writing skill with more ‘Kanji’ and extended
vocabularies. Comprehension of specific grammatical structures.
๑๑๓-๑๑๑

ภาษาเกาหลี ๑ (Korean ๑)
๒(๑-๒-๓)
ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรูโครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพทที่
ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟงและการพูด เนนประโยคสนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentences patterns. Learn basic Korean grammar
structures, vocabularies for daily life. Practice listening skill and speaking skills emphasis on
simple conversations for daily communication.
๑๑๓-๑๑๒
ภาษาเกาหลี ๒ (Korean ๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๑๑ ภาษาเกาหลี ๑
ฝกทักษะการฟงและการพูดโดยใชโครงสรางไวยากรณของภาษาเกาหลีที่ซับซอนขึ้น เนน
ประโยคสนทนาและคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการอานและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช
สํานวนตาง ๆ อยางงาย
Practice listening and speaking skills with broader Korean structures emphasis
on conversation and vocabularies for daily life. Practice reading and writing small essays in
everyday life and simply expressions.
๑๑๓-๑๑๓

ภาษาเกาหลี ๓ (Korean ๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๑๒ ภาษาเกาหลี ๒
ฝกการฟงและเรียนรูบทสนทนาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณที่มีความซับซอน
มากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอาน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณตางๆ ดวยภาษาที่เหมาะสม
และศึกษาคําศัพทเพิ่มเติม
Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more
complicated grammar and develop conversation, reading skill, and writing skill in various
settings, studying additional vocabularies.
๑๑๓-๑๑๔

ภาษาเกาหลี ๔ (Korean ๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๑๓-๑๑๓ ภาษาเกาหลี ๓
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรูขนบธรรมเนียมและประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะ
การอาน พัฒนาการอานและการเขียน เรียนคําศัพทเพิ่มเติม เขาใจโครงสรางไวยากรณ เพื่อทําความเขาใจ
ภาษาเกาหลีที่ไดเรียนกอนหนานี้และวิธีการใชอยางถูกตอง
Develop ability in effective speaking skills including Korean cultural notions
and customs. Develop reading skill and writing skill and extended vocabularies.
Comprehension of specific grammatical structures to understand the full outline of Korean
language as previously taught and how to use it as a whole.

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๔๐
๑๐๒-๑๐๑

ภาษาพมา ๑ (Burmese ๑)
๒(๑-๒-๓)
ตัวอักษรระบบเสียงและรูปแบบประโยค เรียนรูโครงสรางพื้นฐานของภาษาพมาคําศัพทที่ใช
ในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการฟงและการพูด เนนประโยคสนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetics and sentences patterns. Learn basic Burmese grammar
structures, vocabularies for daily life. Practice listening skill and speaking skills emphasis on
simple conversations for daily communication.
๑๐๒-๑๐๒

ภาษาพมา ๒ (Burmese ๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๐๑ ภาษาพมา ๑
ฝกทั กษะการฟง และการพู ดโดยใชโครงสรางไวยากรณของภาษาพม า ที่ ซับ ซอ นขึ้น เนน
ประโยคสนทนาและคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการอานและเขียนบทความในชีวิตประจําวันและใช
สํานวนตาง ๆ อยางงาย
Practice listening and speaking skills with broader Burmese structures
emphasis on conversationand vocabularies for daily life. Practice reading and writing small
essays in everyday life and simply expressions.
๑๐๒-๑๐๓

ภาษาพมา ๓ (Burmese ๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๐๒ ภาษาพมา ๒
ฝกการฟงและเรียนรูบทสนทนาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณของภาษาพมา ที่มี
ความซับซอนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอาน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณตางๆ ดวยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคําศัพทเพิ่มเติม
Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more
complicated Burmese grammar and develop conversation, reading skill, and writing skill in
various settings, studying additional vocabularies.
๑๐๒-๑๐๔

ภาษาพมา ๔ (Burmese ๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๐๓ ภาษาพมา ๓
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของพมา พัฒนาการอาน
และการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพทเพิ่มเติม เขาใจโครงสรางไวยากรณ เพื่อทําความเขาใจภาษาพมาที่ไดเรียน
กอนหนานี้และวิธีการใชอยางถูกตอง
Develop ability in effective speaking skills including Myanmar cultural notions,
behaviors and customs. Develop reading skill and writing skill and extended vocabularies.
Comprehension of specific grammatical structures to understand the full outline of Burmese
language as previously taught and how to use it as a whole.
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๔๑
๑๐๒-๑๑๑

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๑ (BahasaIndonesia ๑)
๒(๑-๒-๓)
ตัวอั ก ษร ระบบเสี ย ง โครงสร า งพื้ นฐานของภาษาบาฮาซาอิ นโดนี เ ซี ย คํ าศั พ ท ที่ ใ ชใ น
ชีวิตประจําวันประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวนตาง ๆ อยางงาย ฝก ทักษะการฟง และการพูด เนนประโยค
สนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetic and basic BahasaIndonesia fundamental grammar
structure, ๓๐๐ vocabularies used in everyday life and simply expressions. Practice listening
skill and speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication.
๑๐๒-๑๑๒

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๒ (BahasaIndonesia๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๑๑ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๑
ฝก ทั ก ษะการฟ ง และการพู ดโดยใชโครงสร างไวยากรณของภาษาบาฮาซาอินโดนีเ ซี ย ที่
ซับซอนขึ้น เนนประโยคสนทนาและคําศัพทที่ ใชในชีวิตประจํ าวัน ฝ กทักษะการอานและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใชสํานวนตาง ๆ อยางงาย
Practice listening and speaking skills with broader BahasaIndonesia structures
emphasis on conversationand vocabularies for daily life. Practice reading and writing small
essays in everyday life and simply expressions.
๑๐๒-๑๑๓

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๓ (BahasaIndonesia๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๑๒ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๒
ฝกการฟงและเรียนรูบทสนทนาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย ที่มีความซับซอนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอาน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ
ตางๆ ดวยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพทเพิ่มเติม
Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more
complicated BahasaIndonesia grammar and develop conversation, reading skill, and writing
skill in various settings, studying additional vocabularies.
๑๐๒-๑๑๔

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๔ (BahasaIndonesia๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๑๓ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ๓
พั ฒ นาทั ก ษะการพู ด แนวคิ ด ของวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และประเพณี ข องอิ น โดนี เ ซี ย
พัฒนาการอานและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพทเพิ่มเติม เขาใจโครงสรางไวยากรณ เพื่อทําความเขาใจ
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ไดเรียนกอนหนานี้และวิธีการใชอยางถูกตอง
Develop ability in effective speaking skills including Indonesian cultural
notions, behaviors and customs. Develop reading skill and writing skill and extended
vocabularies. Comprehension of specific grammatical structures to understand the full
outline of Bahasa Indonesia language as previously taught and how to use it as a whole.
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๔๒
๑๐๒-๑๒๑

ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๑ (BahasaMalaysia ๑)
๒(๑-๒-๓)
ตั ว อั ก ษร ระบบเสี ย ง โครงสร า งพื้ น ฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซี ย คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันประมาณ ๓๐๐ คํา และสํานวนตาง ๆ อยางงาย ฝก ทักษะการฟง และการพูด เนนประโยค
สนทนาอยางงายที่ใชในชีวิตประจําวัน
Alphabet, phonetic and basic BahasaMalaysia fundamental grammar structure,
๓๐๐ vocabularies used in everyday life and simply expressions. Practice listening skill and
speaking skills emphasis on simple conversations for daily communication.
๑๐๒-๑๒๒

ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๒ (BahasaMalaysia ๒)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๒๑ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๑
ฝกทักษะการฟงและการพูดโดยใชโครงสรางไวยากรณของภาษาบาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซอน
ขึ้ น เน น ประโยคสนทนาและคํ า ศั พ ท ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ฝ ก ทั ก ษะการอ า นและเขี ย นบทความใน
ชีวิตประจําวันและใชสํานวนตาง ๆ อยางงาย
Practice listening and speaking skills with broader BahasaMalaysia structures
emphasis on conversationand vocabularies for daily life. Practice reading and writing small
essays in everyday life and simply expressions.
๑๐๒-๑๒๓

ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๓ (BahasaMalaysia ๓)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๒๒ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๒
ฝกการฟงและเรียนรูบทสนทนาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มเติม ศึกษาไวยากรณของภาษาบาฮาซา
มาเลเซียที่มีความซับซอนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การอาน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณตางๆ
ดวยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพทเพิ่มเติม
Practice listening and learning conversation in various settings. Learn more
complicated BahasaMalaysia grammar and develop conversation, reading skill, and writing
skill in various settings, studying additional vocabularies.
๑๐๒-๑๒๔

ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๔ (BahasaMalaysia ๔)
๒(๑-๒-๓)
วิชาบังคับกอน : ๑๐๒-๑๒๓ ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ๓
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการ
อานและการเขียนตัวอักษร เรียนคําศัพทเพิ่มเติม เขาใจโครงสรางไวยากรณ เพื่อทําความเขาใจภาษาบาฮาซา
มาเลเซียที่ไดเรียนกอนหนานี้และวิธีการใชอยางถูกตอง
Develop ability in effective speaking skills including Malaysian cultural
notions, behaviors and customs. Develop reading skill and writing skill and extended
vocabularies. Comprehension of specific grammatical structures to understand the full
outline of Bahasa Malaysia language as previously taught and how to use it as a whole.
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๔๓
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
๑๒๑-๑๐๑
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
๓(๒-๒-๕)
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ส วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร หนาที่ การ
ทํางานของฮารดแวรและซอฟตแวร ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อประสม
อิ น เทอร เ น็ ต และการประยุ ก ต ใ ช ง าน ตลอดจนการฝ ก ปฏิ บั ติ สื บ ค น ข อ มู ล ทางอิ น เทอร เ น็ ต ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมประมวลผลคํา และการสรางเว็บเพจเบื้องตน
Concept of computer technology; components of computer system; the
functions of hardware and software; data communication and computer networking;
multimedia technology; Internet and its application. Practice data retrieving, using electronic
mail, word processing, and developing basic Webpage.
๑๒๑-๑๐๒

คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและการทํางาน
๓(๒-๒-๕)
(Computer for Studies and Works)
หลักการจัดการขอมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟมขอมูลและสารสนเทศ อัลกอริทึมและ
การแกโจทยปญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัยใน
การใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพ และวุฒิบั ตรดานคอมพิวเตอร และแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนการฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรมนําเสนองาน
Principles of data and information management; types of data files; algorithm
and problem solving; e-business; computer laws; ethics and computer security; computer
careers and certification; and trends of information technology. Practice using spreadsheet
and presentation software.
๑๒๑-๑๐๓

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม (Life and Environment)
๓(๓-๐-๖)
ความสัมพันธระหวางชีวิตกับสิง่ แวดลอมโดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปญหาและผลกระทบในเรื่องมลภาวะ
ของสิ่งแวดลอม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายสิ่งแวดลอม ตลอดจนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Study relationship between human and environment emphasizing the
significance of natural resources, energy, global climate change as well as awareness of
environmental problems and impacts from pollutions; loss of biodiversity; environment
conservation; the use of biotechnology and alternative energy; environment regulations and
laws as well as lifestyle according to philosophy of sufficiency economy.
๑๒๑-๑๐๔

อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี (Food for Good Health)
๓ (๓ -๐ -๖ )
ความสํ า คั ญ และบทบาทของอาหารต อ สุ ข ภาพ การเปลี่ ย นแปลงของสารอาหารใน
กระบวนการผลิต ขอเท็จจริงและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑเสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพทาง
โภชนาการของอาหาร
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๔๔
Significance and role of food for health; nutrient loss during processing; facts
and myths regarding food for health and supplementary foods; food and diseases;
nutritional therapy concept;nutritional label and food laws that govern the nutritional
quality of foods.
๑๒๑-๑๐๕

เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสารโลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ แกว กระดาษ สารพอลิเมอร พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสงั เคราะห ยาและสารเสพติด
ดีเทอเจนตและเครื่องสําอาง สารเคมีที่กอใหเกิดมะเร็ง สารเคมีที่เปนสารพิษที่ใชในชีวิตประจําวันการปองกัน
และแกพิษจากสารเคมี
The essence of chemistry; matter and their classifications; chemical
compounds in daily life such as metals, glass, papers, polymers, plastics, natural and
synthetic colors, drugs, addictive drugs, detergents, cosmetics; carcinogenic compounds;
toxic compounds used in daily life as well as prevention and alleviation.
๑๒๑-๑๐๖

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
๓(๓-๐-๖)
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตรคณิตศาสตรกบั ตัวเลขและสัญลักษณ
คณิตศาสตรกับเทคโนโลยี คณิตศาสตรกับการแกปญ
 หาและตัดสินใจ ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล การ
ประยุกตทฤษฎีกราฟเบื้องตน
การสรางตัวแบบและการแกปญ
 หาตัวแบบการประยุกตใชคณิตศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
The importance and theoretical development of mathematics; relationships
between mathematics, numbers, and symbols; mathematics and technology; mathematics
and problem solving and decision making; logic and reasoning; basic graph theories
application; model design and solutions; and implementation of mathematics in daily life.
๑๒๑-๑๐๗

สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหขอมูล
๓(๓-๐-๖)
(Basic Statistics for Data Analysis)
ความรูพื้นฐานทางสถิติ ไดแก ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุม การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจง
แบบปวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธ และการถดถอยเชิงเสน
อยางงาย การวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Basic statistics including data collection, descriptive statistics, basic probability
theory, random variables, Binomial distribution, Poisson distribution, Normal distribution,
hypothesis testing, analysis of variance, correlation and simple linear regression by utilizing
statistical programming package.
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๔๕
๑๒๐-๑๐๑

มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Man and Environment)
๓(๓-๐-๖)
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ สิ่งแวดลอม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการ
อนุรักษ ปญหาเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ปญหาของการเพิ่มประชากร การอนุรักษปาไม ตนน้ํา ลําธาร การใช
ผืนดินและน้ําเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด การพัฒนาพื้นดินและน้ําที่เสื่อมโทรมใหกลับคงสภาพที่ดี โดยวิธีการ
ทางธรรมชาติ รวมถึงการปองกันการทําลายสิ่งแวดลอมและธรรมชาติใหอยูในสภาพสมดุลกับการดํารงชีวิต
มนุษยอยางมีความสุข โดยการทําใหสิ่งแวดลอมและธรรมชาติดีขึ้น
Relationship between man and environment, the importance of natural
resources and its reservation. Various aspects of environmental problems, bio-diversification
degradation, changes of the earth and world climate, population explosion problem. The
conservation of a forest, water reservoir, river and canal, the land and water used as well as
utilization. The development of expired land and water are to be good status by the way of
natural methods, included of the protection for destroy the natural and environment. The
balancing of happiness human life with natural and environmental will be developed by the
best way as well as we could.
๑๒๕-๑๐๑

คณิตศาสตรในอารยธรรม (Mathematics in Civilization)
๓(๓-๐-๖)
หลักเบื้องตน และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบการคิดโดยใชตัวเลขเปน
ฐาน การนําเอาตัว เลขไปประยุก ตให ใ นทางเรขาคณิตและตรี โ กณมิ ติ ศึก ษาระบบการนับ จํ านวนและ
พัฒนาการของความเปนไปไดทางสถิติเบื้องตน เพื่อใหมีความรูพื้นฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู
การศึกษาทฤษฏีทางคณิตศาสตรชั้นสูงตอไป
Fundamental principle and development of numbers and thinking system
with numbers as the base, the application of numbers to geometry and trigonometry, study
the numbering system and development of basic statistic possibilities in order to have
fundamental knowledge of logical numbers that will lead to a higher level of mathematics
theory study
๑๒๖-๓๑๖

สถิติและความนาจะเปน (Statistics and Probability)
๓(๓-๐-๖)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใชประโยชนทางธุรกิจ ลักษณะ
ของขอมูล ทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ทฤษฏีความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุม การแจกแจง
แบบทวินาม แบบปวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของคาที่ไดจากตัวอยาง การประมาณคาเฉลี่ย คา
ความแปรปรวนและสัดสวนของประชากร การหาคาความแปรปรวนรวมและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ การ
ทําสอบสมมติฐานสําหรับหนึ่งและสองประชากร
Descriptive statistics, frequency distribution, probability theory, probability
distributions, sampling, and hypothesis testing.
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๔๖
กลุมวิชาสุนทรียศาสตรและพลศึกษา
๑๒๙-๑๐๑
พลศึกษาและนันทนาการ (Physical Education and Recreation) ๒(๑-๒-๓)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสําคัญและความจําเปนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในสังคมปจจุบัน รวมถึงศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ ความตองการนันทนาการในวัยตาง
ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและใหเลือกพลศึกษา ๑ ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งฝกทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการเสริมสรางสมรรถภาพรางกายที่
ถูกตอง
Basic knowledge of physical education; essential recreations for the
improvement of life quality in the modern society; types of sports and recreations, need for
recreation in each age range; management and administration of recreation. Select one kind
of sports to learn about its rules, regulations, manners, and basic skills. Practice physical
exercise and body strengthening processing the appropriate way for good health
๑๒๙-๑๐๒

ศิลปะและสังคีตนิยม (Art and Music Appreciation)
๒(๑-๒-๓)
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทางสุนทรียศาสตร และลักษณะ
สําคัญของศิลปะและดนตรีแตละแบบ ปลูกฝงความเขาใจการเห็นคุณคาและความชื่นชมในศิลปะและดนตรี
ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญในดานตางๆตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปน เบื้องหลัง
การสรางสรรคผ ลงานเหลานั้น โดยเนนถึงคุณคาของศิล ปะและดนตรี ในฐานะ เป นเครื่อ งมือ ใน
การ
จรรโลงจิตใจมนุษย
Meanings and the evolution of art and music; principles of aesthetics; and
major aspects of art and music. Cultivate understanding, recognition, and appreciation of art
and music. Explore masterworks in various fields of art from the ancient to present age and
artist’s inspiration behind creating those works. Emphasize values of art and music as tools
for uplifting human mind.
๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๖ หนวยกิต
๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๒๘ หนวยกิต
๑๗๐-๑๐๐ ฟสิกสทางการพยาบาล (Physics in Nursing)
๒(๒-๐-๔)
หลักการของจลนศาสตรและกลศาสตรทางฟสกิ ส ที่นําไปประยุกตในการพยาบาล เกี่ยวกับการ
วัดมวลแรง ระบบคาน ระนาบและแกนกลไก การเคลื่อนไหวปกติ การใชอุปกรณที่อาศัยความดัน ความรอน
แสง เสียง การสั่นสะเทือน และคลื่นแมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ชนิดของรังสีและผลที่มี
ตอมนุษย
Applications of kinetic and dynamic motion principles to nursing practice.
Measurements of mass and force. Lever and pulley principles. Physics of the normal
movement of the body. Uses of thermodynamic, electromagnetic transmission, molecular
vibration, and radiation principles in medical diagnosis and treatment.
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๔๗
๑๗๐-๑๐๖

ชีววิทยาทางการพยาบาล (Biology in Nursing)
๒(๒-๐-๔)
หลั ก การและลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชีวิต ลั ก ษณะของสิ่ ง มี ชีวิต องค ป ระกอบพื้ นฐานทางเคมี
โครงสรางและการทํางานของเซลล การถายทอดลักษณะ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต หลักการจัดจําแนก
สิ่งมีชีวติ สัณฐานวิทยา การทํางานและการเจริญเติบโตของมนุษย
Basic biological principles. Characteristics of living organisms. Chemical
composition, structure, and function of cells. Gene transfer and biodiversity. Taxonomy,
morphology, and physiology studies. Human development.
๑๗๐-๑๐๗

ชีวเคมีทางการพยาบาล (Biochemistry in Nursing)
๒(๒-๐-๔)
ลักษณะโครงสราง หนาที่ของสารชีวโมเลกุล การสั งเคราะหโ ปรตีน รหัส พันธุก รรมและการ
ควบคุมเมตาบอลิซึม ความสําคัญของบัฟเฟอรในสิ่งมีชีวิต โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต
ลิปด โปรตีน กรดนิวคลีอิก ฮอรโมน เอนไซม วิตามินและเกลือแร กระบวนการเมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
ลิปด โปรตีน กรดอะมิโ น พิวรี น และไพริมิดีน และของเหลวในร างกาย การยอยและการดูดซึมอาหาร การ
ควบคุมสมบัติทางเคมีของกรดอะมิโน โปรตีน ลิปด คารโบไฮเดรต เอนไซมและโคเอนไซม โครงสราง หนาที่และ
การสังเคราะหอารเอ็นเอ และดีเอ็นเอ
Structures and functions of biomolecules, protein synthesis, genetics and
metabolism control, chemical biological buffer that is important to the processes of living
cells, major macromolecules in living cells, biomolecules, carbohydrates, protein,
carbohydrate, lipid, nucleic acid, vitamin and mineral and their metabolisms. In addition,
biological fluid, food digestion and food absorption, chemical characteristics of amino protein,
lipid, carbohydrates, enzyme and co-enzyme, metabolism, lipid, amino acid, and promidine,
including structure, function, and synthesis RNA and DNA
๑๗๐-๑๑๐

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ๑
๓(๒-๒-๕)
(Human Anatomy and Physiology ๑)
รูปราง โครงสราง ตําแหนง สวนประกอบทางเคมีและชีวเคมีรวมทั้งการวิเคราะหหนาที่และ
กลไก การทํางานพื้นฐาน โดยศึกษาตั้งแตระดับเซลล เนื้อเยื่อ ประกอบเปนอวัยวะตาง ๆ ของรางกายใน ระบบ
ผิวหนัง กระดูกกลามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถาย และระบบหายใจ ตลอดจนความสัมพันธของ
อวัยวะในแตละระบบและกลไกที่มาควบคุมการทํางานของระบบตางๆทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ รักษาสภาวะสมดุลตาง ๆ ใน
รางกายใหคงที่
Structure, function, and chemical composition of the human body. Anatomical
position and body planes. Study of cells, tissues, and the integumentary, skeletal, muscular,
digestive system, urinary tract system and respiratory systems. Interrelationship of the body
systems and homeostatic control mechanisms
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๔๘
๑๗๐-๑๑๑

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย ๒
๓(๒-๒-๕)
(Human Anatomy and Physiology ๒)
รูปราง โครงสราง ตําแหนง หนาที่และกลไกการทํางานพื้นฐาน โดยศึกษาสวนประกอบอวัยวะ
ตาง ๆ ของรางกายใน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบตอมไรทอ ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก และ
ระบบสืบพันธุ ตลอดจนความสัมพันธของอวัยวะในแตละระบบและกลไกที่มาควบคุมการทํางานของระบบตางๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสภาวะสมดุลตางในรางกายใหสมดุล
Human anatomy, structure and function of circulatory and coronary system,
endocrine system, male and female reproductive, and nervous, and sensory
system. Interrelationship of the body systems and homeostatic control mechanisms.
๑๗๐-๑๑๒

เคมีทางการพยาบาล (Chemistry in Nursing)
๒(๒-๐-๔)
หลักการและความรูพื้นฐานทางเคมี ที่นําไปประยุกตทางการพยาบาลที่เกี่ยวกับมวลสารสัมพันธ
พันธะเคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ของแข็ง ของเหลว กาซ สารละลาย อิ นทรียเคมีเ บื้อ งตน รวมทั้ ง
สารเคมีในสิ่งแวดลอมและที่นํามาใชในการวินิจฉัยบําบัด
Applications of basic chemistry principles to nursing practice. Mass relationship,
chemical bonding, periodic properties of elements. States of matter, solids, liquids, and gases.
Introduction to organic chemistry. Chemicals in the environment and their diagnostic use.
๑๗๐-๒๐๐

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาของมนุษย
๓(๒-๒-๕)
(Human Microbiology and Parasitology)
คุณสมบัติ รูปราง ลักษณะ วงจรชีวิตของเชื้อโรค การแพรกระจายของเชื้อโรค และการทํา
ใหเกิดโรคของแบคทีเรีย รา ไวรัส ปรสิต และหนอนพยาธิ การเก็บสิ่งสงตรวจ การควบคุม และการปองกันการ
แพรกระจายของโรค กลไกและลักษณะจําเพาะของปฏิกิริยาโตตอบ ภูมิตานทานตอเชื้อโรค ปฏิบัติการเพื่ อ
การศึกษาในหองทดลอง การเผยแพรความรูแกประชาชนเพื่อสามารถปองกันและหลีกเลี่ยงการเกิดโรค
Life cycle and spread of pathogens. Bacterial, viral, parasitic, and helminth
infections and infestations. Laboratory diagnosis and parasitic sedimentation. Disease control
and prevention. Pathogenesis and immune response. Public health education and promotion
programs.
๑๗๐-๒๐๑

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย (Human Pathophysiology)
๒(๒-๐-๔)
ศึกษาเกี่ยวกับกลไก สาเหตุ ตอกระบวนการเกิดโรคตางๆ ในรางกาย ความผิดปกติในโครงสราง
หนาที่ของระบบตาง ๆ ในรางกาย สาเหตุและกลไกภาวะไมสมดุลของรางกาย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
หนาที่ของเซลลเมื่อไดรับภยันตราย สาเหตุและความผิดปกติทางพันธุกรรม สาเหตุและกลไกการตอบสนองที่
ผิดปกติของระบบภูมิคุม กันการเจ็ บป วยเนื่องจากยาเสพติดและมลภาวะ และประยุกตสู ก ารพยาบาลโดย
คํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Study of the basic biology of various disease processes. Disruption of normal
physiology. Unbalanced homeostasis and biochemistry in the human body. Alterations in
structure and function of cells. Genetic abnormalities and etiology. Disorders of the immune
system. Drug-related morbidity and pollution-related illness. Incorporation of sufficiency
economy philosophy into human pathophysiology.
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๔๙
๑๗๐-๒๐๓

โภชนศาสตรและโภชนบําบัด (Nutrition and Diet Therapy)
๒(๒-๐-๔)
ความสํ าคัญ ของสารอาหารตอ สุ ขภาพ ความตอ งการพลั งงานและสารอาหาร ปญ หาทาง
โภชนาการ การประเมินภาวะโภชนการของบุ คคลในภาวะปกติและภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน การสร างเสริ ม
พฤติกรรมการบริโภค การใชอาหารเสริมหลักการจัดอาหารเพื่อบําบัดรักษา การดัดแปลงสารอาหารใหเหมาะสม
กับบริบทและการใชทรัพยากรของ ครอบครัวและชุมชน
The important of nutrition, energy and nutrient needs, and nutritional problems.
Nutrition assessment in healthy and illness, promotion of nutritional behavior, nutrition
supplement for food management and diet therapy, food exchange list which suitable for
family and community.
๑๗๐-๒๐๕

พัฒนาการของมนุษยและการดูแลตามชวงวัย
๒(๒-๐-๔)
(Human Development and Self Care for Each Stage of Life)
แนวคิด ทฤษฎี หลัก การ และวิธีการศึก ษาทางจิตวิทยาพัฒนาการ และปจ จัยที่ มีอิทธิพลตอ
พัฒนาการมนุษย ศึกษาพัฒนาการมนุษยทางดานรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ สังคม ในทุกชวงวัยของ
ชีวิต การสรางเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาการสูวุฒิภาวะสูงสุดของบุคคลและการปรับตัวในทุกชวงวัย
Principles of developmental psychology, factors influencing human
development, physiological, spiritual, emotional, and social development in humans at each
stage of life. Health promotion for attainment of one’s highest potential and human
adaptation in all age groups.
๑๗๐-๒๑๖

เภสัชวิทยาทางการพยาบาล (Pharmacology in Nursing)
๓(๓-๐-๖)
หลั ก การพื้ นฐานทางเภสั ช วิท ยา คุ ณสมบั ติทั่ วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ ม ตางๆ
บทบาทและหนาที่ของพยาบาลเกี่ยวกับความมุงหมายของการใชยา หลักการบริหารยา ผลขางเคียงของยา การ
แพยา อันตรายและขอควรระวังในการใชยา การแกพิษของยา อันตรายจากการใชยาเกินความจําเปน วิธีการ
คํานวณปริมาณ และขนาดของยาที่ใช และวิธีการเก็บรักษายา
Fundamentals of pharmacology. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of
drugs. Nurses’ roles and responsibilities concerning medication administration. Side effects of
drugs, drug allergies, contraindication and precaution, and antidotes. Rational drug used.
Dosage calculations. Storage and preservation of drugs.
๑๗๐-๔๓๐ ชีวสถิติทางสุขภาพ (Biostatistics for Health)
๒(๒-๐-๔)
ความหมาย คําศั พ ท เ กี่ ยวกั บ ชี วสถิ ติ ระเบี ยบวิ ธีท างสถิ ติ ความนาจะเป น การประมาณค า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธและการถดถอย ประชากรและกลุมตัวอยาง การประยุกตใช
ชีวสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
Definition and terminology of biostatistics, biostatistics, statistical methods
probability, estimation, hypothesis testing, variance analysis, correlation and regression,
population and sample, application of biostatistics in health science research.
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๕๐
๒.๒ วิชาชีพ
๒.๒.๑ วิชาชีพภาคทฤษฎีจํานวน ๕๑ หนวยกิต
๑๗๐-๒๐๗ การสรางเสริมสุขภาพและการดูแลตนเอง
๑(๑-๐-๒)
(Health Promotion and Self Care)
แนวคิดสุขภาพองครวม หลักการสรางเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมดานรางกาย อารมณ สังคม
และจิตวิญญาณ การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
Concepts, theory and principles of health promotion, Application of holistic
nursing and self-care approach to disease prevention, health promotion and high risk
behavior for quality of life.
๑๗๐-๒๑๑

การพยาบาลพื้นฐาน ๑ (Fundamental of Nursing ๑)
๓(๒-๒-๕)
แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน การปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อโรค
การวัดสัญญาณชีพ การพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการดานกิจกรรมและการออกกําลังกาย ดานสุข
วิทยาสวนบุคคลและการดูแลสิ่งแวดลอม ดานโภชนาการ และการเผาผลาญสารอาหาร การรับ การยาย
และการจําหนายผูปวย การจัดระบบขอมูลทางการพยาบาล โดยใชกระบวนการพยาบาลแบบองครวม เพื่อ
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของผูรับบริการและครอบครัวใหครอบคลุม ๔ มิติทางการพยาบาล และ
ความสามารถของบุคคลในการดูแลตนเอง
Principles and fundamentals of nursing practice. Prevention and infectious
control. Vital signs assessment. Nursing care plans for different physical-activity, personalhygiene, Importance of care environment and patients’ surroundings, nutritional and
metabolism needs. Patient admission, transfer, and discharge. Nursing information system.
Uses of holistic nursing for 4 dimension approach in response to patient and family basic
needs as well as promoting self-care.
๑๗๐-๒๑๒

การพยาบาลพื้นฐาน ๒ (Fundamental of Nursing ๒)
๓(๒-๒-๕)
แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน การใชกระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ โดยคํานึงถึงการพยาบาลดานรางกาย จิตใจ และจิตสังคม ครอบคลุมสี่มิติคือการ
รักษา การฟนฟูสภาพ การสง เสริม สุขภาพ และการป องกันโรค เพื่อตอบสนองความตองการ ดานการ
หายใจ การขับถาย การพยาบาลผูปวยที่อักเสบและมีไข การพยาบาลและการปองกันระบบหอหุมรางกาย
การบริหารยา การพยาบาลผูปวยผาตัด และวิธีการเก็บสิ่งสงตรวจเพื่อสนับสนุนดานการวินิฉัยและการตรวจ
รักษา การพยาบาลผูปวยเรื้อรังและผูปวยใกลถึงแกกรรม
Fundamentals of nursing, standards and practice. Development of health
assessment skills. Physical, mental, and spiritual care in nursing practice. Application of
holistic nursing approach to disease prevention, health promotion, treatment, and
rehabilitation in patients with respiratory, excretory, inflammation-induced health problems
and pyrexia. Prevention and care for integumentary disorders. Medication administration.
Operative nursing care. Procedure for specimens collecting in supporting diagnosis and
treatment. Caring for acute and chronic patients. Palliative care, nursing diagnosis and
treatment.
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๕๑
๑๗๐-๒๑๕

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
(Nursing theory and Nursing process)
ประวัติวิวัฒนาการของวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ มโนทั ศนและทฤษฎีการ
พยาบาลการประยุกตทฤษฎีการพยาบาลในสถานการณทางการพยาบาลตางๆ และใชกระบวนการพยาบาล
ในการแกไขปญหาทางสุขภาพโดยเนนการดูแลแบบองครวมเพื่อมุงสูการเพิ่มคุณภาพทางการพยาบาลในการ
ดูแลบุคคลโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมและสิทธิผูปวย
History and the evolution of the nursing and midwifery. Concepts of nursing
theory. Application of nursing theory in various clinical situations. Used of nursing process
to correct health problems with emphasis on holistic care and improve the quality
of nursing care to individuals with regard to the moral, ethics and patient rights.
๑๗๐-๒๑๗

การพยาบาลขามวัฒนธรรม (Transcultural Nursing)
๑(๑-๐-๒)
ความหมายและความสําคัญของการพยาบาลขามวัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานการพยาบาล
ขามวัฒนธรรม ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลขามวัฒนธรรม สมรรนถะทางวัฒนธรรม การประเมินเชิง
วัฒนธรรมและกธรรมที่หลากหลาย
Definition and importance of transcultural nursing. Basic concepts of
transcultural nursing and theories of nursing across cultures. Cultural competence, cultural
assessment and culturally diverse nursing care.
๑๗๐-๒๑๙

การสื่อสารสุขภาพเพื่อคุณภาพการพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
(Health Communication for Quality of Nursing)
แนวคิด และความสําคัญของการสื่อสารสุขภาพทางการพยาบาล ความสําคัญและหลักการ
ของทฤษฎีเ กี่ ยวกั บ ธรรมชาติของมนุษย คุณลัก ษณะของพยาบาลในการสื่ อสารเพื่อ การบริ ก ารทางการ
พยาบาล วิธีการและเทคนิคการสื่ อสาร วิธีการสื่ อสารในการชวยเหลือ ความสํ าคัญและเทคนิคในการใช
สุนทรียสนทนา วิธีการสื่อสารกับผูปวยในภาวะตางๆ และความสําคัญของการสื่อสารเพื่อพัฒนางานบริการ
สุขภาพ
Concepts and significance of health communication in nursing. Human
nature and principles of human nature. Communication skills for nurses. Health
communication techniques in effective interventions. Aesthetic communication in nursing
practice. Nurse-patient communication in different medical settings.
๑๗๐-๒๒๑

การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment)
๑(๑-๐-๒)
แนวคิดและหลักการพัฒนาความรูและทักษะในการประเมินภาวะสุขภาพแบบองครวม ทุก
ชวงวัยของชีวิต โดยการซักประวัติ ตรวจรางกาย ประเมินสภาพจิตสังคม และจิตวิญญาณ การแปลผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษโดยยึดจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน สนับสนุนดานการวินิจฉัย
และ การตรวจรักษา
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๕๒
Concept and Principle of knowledge and skills development in holistic health
assessment for all ages group by using medical history interview; physical examination,
psychosocial and spiritual assessment, and laboratory analysis in consideration of
professional ethics and human rights in supporting for determination of diagnosis and
treatment.
๑๗๐-๒๒๒

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒(๒-๐-๔)
(Ethics and Laws for Nursing Profession)
ความหมาย ความสําคัญของจริยศาสตร ทฤษฎีจริยศาสตร จริยธรรม องคประกอบของ
จริยธรรม ความสัมพันธระหวางศาสนากับจริยศาสตร จริยธรรมตามหลักศาสนา จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สิ ท ธิ ผู ป ว ย สิ ท ธิ เ ด็ ก สิ ท ธิ ผู สู ง อายุ สิ ท ธิ พ ยาบาล ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จริยธรรมทางการพยาบาล
กับกฎหมาย การตัดสินเชิงจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ปญหาและแนวทางแกไขจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ
Definition and importance of ethics in nursing. Theories and components of
ethics. Relationship between religion and ethics. Religious ethics. Ethics in professional
nursing practice. Human rights, patients’ rights, and nurses’ rights. Basic knowledge of laws
and legislations concerning nursing and midwifery practice. Ethical dilemmas and decision
making in nursing and midwifery. Ethical guidelines for nursing professions.
๑๗๐-๒๒๓

การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
๒(๑-๒-๓)
(Humanized Health Care)
การให บริการพยาบาลโดยสามารถพิจารณาไตรตรองและบูร ณาการองคความรูท างการ
พยาบาลรวมกับการเสริมสรางทัศนคติและความสัมพันธระหวางบุคคล แนวคิดและความสําคัญในการเขาใจ
มนุษยและสังคม ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวติ ของมนุษย องคประกอบการเกิดพฤติกรรมมนุษย การ
วิเคราะหสถานการณเพื่อปรับพฤติกรรมของมนุษย และนํามาสังเคราะหเพื่อเขาใจถึงความตองการที่แทจริง
ของผู รับบริการ และให บริการอยางเหมาะสมสอดคล องกั บความเชื่อ ทั ศนคติ บริ บท และวิถีชีวิตของ
ผูรับบริการ
Humanization in nursing care and integrated of nursing knowledge to
promote interpersonal relationship, concepts and attitude on human and social
understanding, factors affecting human life, human behavior, situational analysis for
behavior adaptation, in order to understand clients’ need, as well as their believes,
attitudes context and ways of their lives.
๑๗๐-๓๒๐

การพยาบาลผูใหญ ๑ (Adult Nursing ๑)
๓(๓-๐-๖)
มโนมติและการดูแลสุขภาพวัยผูใหญที่มี การเจ็ บปวย ในระยะเฉียบพลันและเรื้ อรัง ที่ มี
ปญหาไมซับซอน ทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน โดยใชกระบวนการพยาบาลมาแกปญหาใหครอบคลุ ม
สาเหตุของโรค อาการ อาการแสดง พยาธิสภาพ เชื่อมโยงการตรวจวินิจฉัย การรักษา มุงเนนการดูแลแบบ
องครวมครอบคลุมดานการปองกันโรค สงเสริมสุขภาพ รักษา ฟนฟูสภาพ รวมถึงภาวะจิตสังคมของบุคคล
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๕๓
Concepts and healthcare for adults with in acute and chronic illness.
Application for the nursing process in caring of clients who having uncomplicated problems
in hospitals and in the community. Related to causes, signs and symptoms, pathological
problems, diagnosis and treatments. Focusing on holistic approach which includes health
promotion, prevention, treatment, rehabilitation and psychosocial status of the clients.
๑๗๐-๓๒๔ การพยาบาลผูสูงอายุ (Geriatric Nursing)
๒(๒-๐-๔)
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของประชากร มโนมติของการพยาบาลผูสูงอายุ ทฤษฎีที่สัมพันธ
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของผูสูงอายุ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะพยาบาลในการดูแลผูสูงอายุ การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลผูสูงอายุแบบองครวมใน
ภาวะปกติและเมื่อมีปญหาสุขภาพ การสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดูแลตนเอง บทบาทของครอบครัวและ
ชุมชนในการสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี การจัดสวัสดิการและบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่อยูบน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโทษของสารเสพติด
Demographics of aging. Concepts and principles of gerontological nursing.
Theories of aging and changing needs of the elderly. Roles, responsibilities, professional
and personal qualities of geriatric nurses. Uses of holistic nursing approach in caring for
healthy and ill elderly. Elderly self-care promotion, family and community support.
๑๗๐-๓๒๖ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บทบาทหนาที่และมาตรฐาน การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การสงเสริมปองกันปญหาทางสุขภาพจิตในบุคคลกลุมเสี่ยง โรคทางจิตเวช
กลไกการเจ็บปวยทางจิต การตรวจสภาพจิต การบําบัดทางจิต การจัดการในภาวะวิกฤตและฉุกเฉินทางจิต
เวช การใชกระบวนการพยาบาลในการพยาบาลบุคคลที่มีการเจ็บปวยทางจิตในระยะเรื้อรัง ผูใชหรือผูติดสาร
เสพติดทุกชนิด แกบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยเนนการสรางสัมพันธภาพและการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการ
บําบัด และประยุกตแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโทษของสาร
เสพยติด
Concepts, theories, and principles of mental health and psychiatric nursing.
Roles, responsibilities, and professional qualities of psychiatric nurses. Mental health
promotion. Prevention of mental health problems in high-risk individuals. Causes of
mental disorders. Mental health assessment and therapy. Critical care and emergency
management of patients with mental health problems. Caring for chronic patients and drug
users. Interpersonal relationship and environmental management therapy. Application of
holistic nursing approach and sufficiency economy philosophy to drug abuse and addiction
problems.
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๕๔
๑๗๐-๓๒๘

การพยาบาลมารดาและทารก
๓(๓-๐-๖)
(Maternal and Newborn Nursing)
มโนมติและแนวโนมเกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารกและครอบครัว นโยบายระบบสุขภาพ
และสิทธิประโยชนของมารดาทารก บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาแผนการสราง
ครอบครัว การวางแผนครอบครัว บทบาทการเปนบิดามารดา และการดูแลสตรีตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ
และการเลี้ยงดูบุตร ใชแนวคิดการปองกันและการสงเสริมสุขภาพภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนา
ครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี และโทษของสารเสพติดตอการตั้งครรภ
Concepts and trends in maternal and child nursing and family nursing.
National health policy and profit package for mother and child. Roles and responsibilities of
professional nurse in parenthood preparation, family planning, role of parent and caring for
women during every stage of pregnancy and child care. Uses of disease prevention, health
promotion based on sufficiency economy concept to promote better living for the family.
Drug abuse and addiction on pregnancy.
๑๗๐-๓๒๙

การผดุงครรภ (Midwifery)
๓(๓-๐-๖)
บทบาท และขอบเขตหนาที่ของการผดุงครรภ ในการใชกระบวนการพยาบาลเพื่อใหการ
ดูแลหญิงตั้งครรภและทารกในระยะตางๆ ของการคลอดในรายที่ปกติ และรายที่มีภาวะแทรกซอนในทุกระยะ
ของการตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมถึงการตรวจพิเศษทางสูติกรรม และอันตรายจากการ
ใชยาทางสูติศาสตร โดยใชแนวคิดการรักษาและการฟนฟูสุขภาพ รวมกับการใชหลักฐานเชิงประจักษและ
นวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลทางสูติกรรม
Roles and responsibilities of midwives. Uses nursing process to care for
childbearing women and newborn during normal labor and high risk pregnancy during every
stage of pregnancy, labor and birth and post partum care. Special gynecologic and obstetric
investigation and hazards form uses of obstetric medications. Uses treatment and
rehabilitation concepts with evidence-based practice and nursing innovation in obstetric
care.
๑๗๐-๓๓๐

การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓(๓-๐-๖)
(Children and Adolescents Nursing)
การประเมิ นการเจริ ญเติบ โตและพั ฒนาการของเด็กแรกเกิ ดจนถึง วัยรุนตอนตน ปจ จั ย
สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอสุขภาพเด็กและครอบครัว บทบาทของพยาบาลแบบองครวม โดยครอบคลุมการ
ปองกัน สงเสริม รักษา และฟนฟูสภาพ กระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็กและวัยรุนที่มีภาวะเสี่ยง มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติ มีความพิการหรือมีปญหาสุขภาพทุกระยะของการเจ็บปวย ตลอดจนการ
ฟนฟูสุขภาพ บทบาทครอบครัวในการดูแลชวยเหลือเด็กและวัยรุนตอนตนที่มีปญหาสุขภาพ และมีปญหาการ
ใชยาเสพติดและสารเสพติด
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๕๕
Adolescence nursing .Assessment of child growth and development from
birth to early adolescence. Factors influencing child growth and development. Holistic
nursing approach to child and adolescent care. Disease prevention, health promotion,
treatment, and rehabilitation in children and adolescents with high health risks, abnormal
growth and development, and disabilities. Family roles in caring for children and
adolescents with health and drug abuse and addiction problems.
๑๗๐-๓๓๔

การพยาบาลผูใหญ ๒ (Adult Nursing ๒)
๓(๓-๐-๖)
มโนมติและการดูแลผูใหญที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนทางอายุรกรรม ศัลยกรรมและนรีเวช
ผู ป ว ยหนัก หรื อ ในภาวะวิ ก ฤต และ การใชเ ทคโนโลยี ใหม ๆ ในการดูแ ลสุ ข ภาพ บทบาทหนา ที่ ค วาม
รับ ผิดชอบ คุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลัก ษณะพยาบาลในการดูแลผูป วยในภาวะวิก ฤต การประยุก ต
แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองครวม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโทษของสารเสพติด
Adult nursing care for patients with medical, surgical, and gynecological
complications. Critical care. New nursing innovation. Professional and personal qualities of
professional nurses. Holistic nursing approach in sufficiency economy. Drug abuse and
addiction problems.
๑๗๐-๓๔๔

การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
๒(๒-๐-๔)
(Community Health Nursing ๑)
มโนมติและทฤษฎีที่ เ กี่ ยวขอ งกั บ การพยาบาลอนามัยชุม ชน รวมทั้ งบทบาทหนาที่ ของ
พยาบาลครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ในงานอนามัยชุมชนที่สอดคลองกับสภาพปญหาสาธารณสุข สภาพปญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน นโยบาย แผนการ
พัฒนาสุขภาพแหงชาติและหลักประกันสุขภาพ การปฎิรูประบบสุขภาพ และการจัดบริการสุขภาพชุมชน
การประยุกตการพยาบาลแบบองครวม กลวิธีสาธารณสุข นวัตกรรมสุขภาพชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัย
โรงเรียน อนามัยสิ่งแวดลอม วิทยาการระบาด และการสรางเสริมสุขภาพ สอดคลองกับระบบสุขภาพพอเพียง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโทษของสารเสพติด
Concepts and theories of community health nursing. The ๔ dimensions of
nursing role in community health nursing that correspond to public health problems,
economic problems, social issues, education, technology and their impacts on public
health. National public health plans, health security, and health care reform. Holistic nursing
process, public health strategies, community health innovation, home health care, school
health, environmental health, epidemiology, and health promotion, based on sufficiency
health systems and sufficiency economy. Drug abuse and addiction problems.
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๕๖
๑๗๐-๔๓๘

สารสนเทศเพื่อการพยาบาล
๑(๑-๐-๒)
(Information Technology for Nursing)
แนวคิดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบ การจําแนก
การสืบคน การวิเคราะหและเลือกใชสารสนเทศทางการพยาบาล การนําระบบสารสนเทศมาใชกับงานการ
บริหาร การปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การวิจัยทางการพยาบาล และการออกแบบและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
Information technology and nursing process. Classification, searching, and
analysis. Use of information technology in nursing administration, education, and research.
Continuous design and development of instructional media/materials in nursing, lifelong
learning promotion.
๑๗๐-๔๓๙

กระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
๓(๒-๒-๕)
(Research Methodology in Nursing)
แนวคิด หลักการวิจัย และนวัตกรรม วิเคราะหกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัย และเทคนิค
ของการออกแบบการวิจัย การใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การใชสถิติ วิธีการเขียนรายงาน และวิธี
นําเสนอผลการวิจัย และทําโครงการวิจัย
Concept and principle of research and innovation, research process and
methodology, research design technique, Data collection and instruments used, statistical
analysis, report writing techniques, presentation, and implementation.
๑๗๐-๔๔๑

ความปลอดภัยของผูปวย (Patient Safety)
๑(๑-๐-๒)
หลักการและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัยของผูปวย แนวคิด ความหมาย เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ ภยันตรายและสิง่ ไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวย ผลกระทบและ
แนวโนมของป ญหาความปลอดภัยของผูป วยที่สง ผลกระทบตอ ระบบบริการสุ ขภาพ ปจจัยทางดานความ
ผิดพลาดของมนุษย (Human factors) และความสัมพันธของบริบทแวดลอม เครื่องมือ เทคโนโลยีและมนุษย
ที่สามารถกอใหเกิดอันตรายและความผิดพลาด ความซับซอนของระบบสุขภาพและผลกระทบตอการใหการ
ดูแลผูปวย การทํางานรวมกันเปนทีมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงทางคลินิก การ
ปรั บปรุ งคุณภาพการปฏิบั ติง านที่ ส นับ สนุนความปลอดภัยของผู ป วย ระบบการรายงานเหตุก ารณไม พึ ง
ประสงคและการเขียนบันทึก การมีสวนรวมของผูปวยและผูดูแล รูปแบบการสื่อสารที่เปดเผยและสะทอน
ขอมูลเกี่ยวกับความผิดพลาด (open closure) การลดอัตราการติดเชื้อจากการควบคุมการติดเชื้อ ความ
ปลอดภัยของผูปวยและการใหการรักษาโดยการใสสานตางๆเขาสูรา งกาย และ การปรับปรุงความปลอดภัยใน
การใหยา
Principle and protocol of patient safety, concepts and definition of physical
as well as psychological safety of the patient, harm and adverse events, impact of patient
safety on health system, important of human factors to patient safety, interrelationship
between humans, their tools, information technology and environment on patient safety,
the impact of complexity of health care system on patient care, being effective team
player, managing clinical risk, quality improvement to enhance patient safety, record and
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๕๗
report system on patient safety, engaging with patient and careers, minimizing infection
through improved infection control, patient safety and invasive procedures, and improving
medication safety
๑๗๐-๔๔๖

การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
๒(๒-๐-๔)
(Community Health Nursing ๒)
การวินิจฉัยปญหาสุขภาพชุมชน การสํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน การดําเนิน
โครงการเพื่ อพั ฒนาและแก ไขปญ หา และการประเมินผล การจัดบริ การสาธารณสุ ขในงานอาชีวอนามั ย
โภชนาการสาธารณสุข การดูแลผูปวยที่บาน การดําเนินงานโครงการสาธารณสุขภายใตกฎหมายสาธารณสุข
และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ ตลอดจนการประสานงานและการนิเทศงาน
Community health diagnosis, community survey, data collecting, project
planning, implementation, and evaluation. Health care service in occupational health.
Public health nutrition. Home health care. Health project operation based on public health
law and related legislation.
๑๗๐-๔๔๘

การรักษาพยาบาลเบื้องตน (Basic Medical Care)
๒(๒-๐-๔)
แนวคิด หลักการคัดกรองผูปวย การประเมินภาวะสุขภาพ โดยวิธีการซัก ประวัติตามระบบ
การตรวจร า งกาย การวิ เ คราะห ผ ลตรวจทางห อ งปฏิบั ติก าร เพื่ อ การวิ นิจ แยกโรค และการให ก าร
รักษาพยาบาลเบื้องตนดานอายุรกรรม ศัลยกรรม ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข การปฐมพยาบาล
การชวยเหลือผูปวย ในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุหมู และสาธารณภัย การบําบัด ทางดานหัตถการ การบันทึก
การคัดกรอง การใหคําแนะนําและการสงตอ โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนหลักจริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
Concept and principle of patient screening. Health assessment techniques.
Medical history interview, physical examination, laboratory analysis and basic nursing care
according to The Ministry of Public Health’s regulations for the provision of primary medical
and surgical care. Emergency care, mass casualty management, operative procedures,
patient record, and patient referral system based on moral responsibility, professional
ethics, and respect for human rights of the care providers.
๑๗๐-๔๕๒

การจัดการทางการพยาบาล (Nursing Management)
๒(๒-๐-๔)
แนวคิดและหลักการจัดการทางการพยาบาล โครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายองคกร การปฏิรปู ระบบสุขภาพ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพยาบาลในศตวรรษที่ ๒๑ บทบาท
ของผูบริหารทางการพยาบาล ภาวะผูนํา ทีมการพยาบาล การวางแผนอัตรากําลัง ยุทธศาสตรการวางแผน
จัดการดูแลผูป วย เทคนิคการบริหาร การตัดสินใจ การบริหารความขัดแยง บริหารบุคคล ทรัพยากร
งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง ระบบประกันคุณภาพการพยาบาล มิติดานจริยธรรมทางการพยาบาล
สิทธิมนุษยชนและหนาที่พลเมืองรวมทั้งการบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมสูการจัดการทางการพยาบาล
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๕๘
Concepts and principles of financial management in nursing, organizational
structure, vision, mission, and organizational goals, health system reform and the sufficiency
economy philosophy, nursing trend in the 21st century such as the role of nursing
executives leadership, nursing team. Strategic planning in relation to planning ratio of care
management for patients, strategy of management decision making, human resource
management, conflict management, budget, risks, and quality. Ethical dimension to nursing,
human rights and civic duties, as well as integrating research and innovation into nursing
management.
๒.๒.๒ วิชาชีพภาคปฏิบัติ จํานวน ๒๗ หนวยกิต
๑๗๐-๒๑๓
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
๓(๐-๑๒-๓)
(Fundamentals of Nursing Practicum)
ฝก ปฏิบั ติก ารใชก ระบวนการพยาบาล เพื่ อ ตอบสนองความตอ งการของบุ คคล และ
ครอบครัว โดยมุงใหผูรับบริการ และครอบครัวพัฒนาความสามารถใน การดูแลตนเอง การฝกทักษะทาง
การประเมิ นภาวะสุขภาพ การปฏิบัติการพยาบาลพื้ นฐาน การติดตอสื่อสารเพื่อคุณภาพทางการพยาบาล
การแกปญหาทางการพยาบาลเบื้องตน
Practicing using nursing process in response to individual and family needs.
Promoting of patient self-reliance and self-care, nursing assessment, Fundamental nursing
practicum, communication for nursing quality, Problem solving in fundamental nursing.
๑๗๐-๓๒๗

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
๒(๐-๘-๒)
(Mental Health and Psychiatric Nursing)
ฝกปฏิบัติการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวชแกบุคคลทุกวัยทั้งในคลินิกและชุมชน โดย
นํากระบวนการพยาบาลมาใชเพื่อการสรางเสริมสุขภาพจิต การปองกันการเจ็บปวยทางจิต การบําบัดรักษา
และการฟนฟูสภาพ การใหสุขภาพจิตศึกษา การใหการปรึกษา การสรางสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด การจัด
กิ จ กรรมกลุ ม บํ าบั ด โดยยึดหลั ก การพยาบาลแบบองค ร วมและหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการ
ปฏิบัติงานภายใตขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช โดยคํานึงถึงสิทธิและความเปนปจเจกบุคคลของผูรับบริการ เนนการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน
Psychiatric nursing care for patients of different age groups. Mental health
promotion, mental health problem prevention, therapeutic and rehabilitation, consultation,
and group therapy based on holistic approach and sufficiency economy philosophy.
Adherence to laws, professional ethics, and the patients’ rights and promoting participation
of individual family and community.
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๕๙
๑๗๐-๓๓๑

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓(๐-๑๒-๓)
(Children and Adolescent Nursing Practicum)
ประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึงวัยรุนตอนตน การสงเสริมสุขภาพ
การปองกันโรคในภาวะปกติ การใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลเด็กแรกเกิดถึงวัยรุนตอนตนที่มีภาวะเสี่ยง
และปญหาสุขภาพในภาวะตางๆ ตลอดจนการฟนฟูสภาพ การสงเสริมบทบาทครอบครัวในการดูแลชวยเหลือ
เด็กและวัยรุนตอนตนที่เจ็บปวยและมีปญหาสุขภาพ
Assessment of child growth and development from birth to early
adolescence. Health promotion and disease prevention. Application of nursing process for
high risk and health problems in children and adolescents. Including rehabilitation.
Promoting family role in health and illness of children and adolescents.
๑๗๐-๓๓๗

ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก
๒(๐-๘-๒)
(Maternal and Child Nursing Practicum)
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลมารดา ทารก และครอบครั ว นโยบายระบบสุ ข ภาพ และสิ ท ธิ
ประโยชนของมารดา ทารก แผนการสรางครอบครัว การวางแผนครอบครัว บทบาทการเปนบิดา มารดา การ
ใชกระบวนการพยาบาลในการดูแลสตรีตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ และการเลี้ยงดูบุตร โดยใชแนวคิด
การปองกันและสงเสริมสุขภาพ ภายใตหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาครอบครัวใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
Nursing practice for maternal-child and family. National health policy and profit
package for mother and child, parenthood preparation, family planning, role of parent and
uses nursing process for caring women during every stage of pregnancy and child care. Uses
disease prevention, health promotion concepts based on sufficiency economy to promote
better living for the family.
๑๗๐-๓๓๘

ปฏิบัตผิ ดุงครรภ ๑
๒(๐-๘-๒)
(Midwifery Practicum ๑)
ฝ ก ปฏิบั ติก ารพยาบาลโดยใชก ระบวนการพยาบาล เพื่ อ ปฏิบั ติก ารพยาบาลดูแลหญิ ง
ตั้งครรภ และทารก ในระยะตางๆ ของการคลอด และระยะหลังคลอดปกติ รวมทั้งการตรวจพิเศษทางสู ติ
กรรม และอันตรายจากการใชยาทางสูติศาสตร โดยใชแนวคิดการดูแลอยางเอื้ออาทร ภายใตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใหเกิดผลลัพธการตั้งครรภที่ดี
Uses nursing process during practicum for caring healthy childbearing
women and newborn during labor and birth and postpartum period. Special gynecologic
and obstetric investigation and hazards from obstetric medications. Uses caring concepts
based on sufficiency economy for good pregnancy outcomes.

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๖๐
๑๗๐-๓๓๙

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๑
๒(๐-๘-๒)
(Adult and Elderly Nursing Practicum ๑)
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ที่มีปญหาสุขภาพเกี่ยวกับการผันแปรออกซิเจน
การเคลื่อนไหว และประสาทสัมผัส และการยอย การเผาผลาญและการขับถาย ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต
และเรื้อรัง โดยบูรณาการความรูจากทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของและใชกระบวนการ
พยาบาลแบบองครวมดวยความเอื้อาทร ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและ
การฟนฟู สภาพ เนนการสงเสริม การดูแลตนเองของผู ปวย การมี สวนรวมของครอบครั วและชุม ชน บน
พื้นฐานของความเคารพในความเปนปจเจกบุคคล สิทธิของผูปวย คุณธรรมจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติ
ของวิชาชีพ
Adult and Elderly Nursing Practicum, which have a problems with Oxygen variability,
Movement and Sensory and Digestion, Metabolism and Excretion in the acute, crisis and
chronic stages by integrating knowledge from theories, researches and empirical evidences.
And nursing process to provide holistic nursing with generosity including health promotion,
prevention, medical treatment and rehabilitation focused on promotion self-care of
patients, the participation of family and community based on respectfulness for the
individual, patient right, moral and professional practice.
๑๗๐-๓๔๐

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ๒
๓(๐-๑๒-๓)
(Adult and Elderly Nursing Practicum ๒)
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูใ หญและผูสงู อายุที่มปี ญหาสุขภาพที่ซบั ซอนทั้งในระยะเฉียบพลันและ
เรื้อรัง ระยะวิกฤต และผูปวยระบบหู ตา คอและจมูกใหครอบคลุมทั้งทางดานชีว จิตสังคม โดยบูรณาการความรู
จากทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการพยาบาลในการใหการพยาบาล
แบบองครวมดวยความเอื้ออาทร ทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟู
สภาพ เนนการสงเสริมการดูแลตนเองของผูปวย การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน บนพื้นฐานของ
ความเคารพในความเปนปจเจกบุคคล สิทธิของผูปวย คุณธรรมจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงการใชเทคโนโลยีอยางคุม คา
Clinical nursing experience utilizing the bio-psychosocial approach in caring
for adult and elderly with acute, chronic, critical illness and patient with EENT problems by
integrating knowledge from theories, researches and empirical evidences and nursing
process to provide holistic nursing with generosity including health promotion, prevention,
medical treatment and rehabilitation focused on promoting self-care of patients, the
participation of family and community based on respectfulness for the individual, patient
rights, moral and professional practice calogies.
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๖๑
๑๗๐-๓๔๕

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
๑(๐-๔-๑)
(Community Health Nursing Practicum ๑)
ฝกปฏิบัติการศึกษาสภาพปญหาชุมชนโดยใชกระบวนการพยาบาลในการพยาบาลชุมชน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ ในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพ แกบุคคลทุกวัย
ในครอบครัว กลุม และชุมชน โดยฝกปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพ เจาหนาที่ในสาขาอื่นๆ ในองคกรชุมชน
และเอกชน
Community health nursing practice is studying about community health by
nursing process for the quality of life in case of health promotion, disease prevention, and
rehabilitation to everybody in family and community. The practical dispensation is
collaboration with other health team works in the community.
๑๗๐-๔๓๑

ปฏิบัติผดุงครรภ ๒
๒(๐-๘-๒)
(Midwifery Practicum ๒)
ฝก ปฏิบัติก ารพยาบาลโดยใชก ระบวนการพยาบาล ตามบทบาทและขอบเขตหนาที่ของ
พยาบาลผดุงครรภ เพื่อปฏิบัติการพยาบาลดูแลหญิงตั้งครรภ ที่มีภาวะแทรกซอนในทุกระยะของการตั้งครรภ
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด และทารกที่มีความผิดปกติ โดยใชแนวคิดการรักษาและฟนฟูสุขภาพ รวมกับ
การใชหลักฐานเชิงประจักษและนวัตกรรมการพยาบาล เพื่อใหเกิดผลลัพธการตั้งครรภที่ดี
Uses nursing process during practicum based on midwives roles and
responsibilities. Caring for childbearing women with substantial medical and obstetric
complications during pregnancy, labor and birth, and post partum period. Caring for
newborn babies with abnormalities. Uses treatment, rehabilitation concept, evidence-based
practice and nursing innovation for good pregnancy outcomes.
๑๗๐-๔๔๗

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
๒(๐-๘-๒)
(Community Health Nursing Practicum ๒)
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุม ชน วิเคราะห วินิจฉัย วางแผน ดําเนินการแก ไขปญ หา
สุขภาพชุมชน ปญหายาเสพยติด โครงการแกไขปญหาสุขภาพ ที่สอดคลองกับระบบสุขภาพพอเพียงตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประเมินผลการดําเนินการ
Community health nursing practice. Analysis of public health issues in the
community. Drug abuse and addiction. Community diagnosis and intervention plans.
Implementation of public health programs in the community based on sufficiency health
systems and sufficiency economy, and program evaluation.
๑๗๐-๔๔๙

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน
๒(๐-๘-๒)
(Basic Medical Care Practicum)
ฝกปฏิบัติการคัดกรอง การรวบรวมขอมูลจากผูปวยโดยการใชเทคนิคการสัมภาษณประวัติ
การตรวจรางกาย รวมกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อประกอบในการวินิจฉัยโรคและวางแผนการ
รักษาพยาบาลเบื้องตนและในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งใหคําแนะนําและสงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาที่ตอเนื่อง
และเหมาะสม
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๖๒
Practice in screening, data collection methods for nursing diagnoses with
patient interview techniques for accurate medical history. Uses of physical examinations
and laboratory analyses in diagnostic process. Implementation of nursing care plan in basic
medical care and emergency care, suggestion and providing referral of patient for proper
continuing care.
๑๗๐-๔๕๕

ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด
๓(๐-๑๒-๓)
(Comprehensive Nursing Practicum)
หัวขอเลื อกสรรตามความสนใจของนัก ศึกษาเกี่ ยวกับป ญหาทางการพยาบาลที่ นักศึกษา
ตองการศึกษาฝกปฏิบัติเพิ่มเติม พัฒนาสรางเสริมทักษะของตนเองในดานทักษะการพยาบาล ตลอดจนแสดง
บทบาทหนาที่ของผูนําทีมการพยาบาล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมพยาบาลโดยยึด
หลักการพยาบาลแบบองครวม ครอบคลุมการปองกัน สงเสริม รักษา ฟนฟูสภาพ และเนนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
Selected topics in nursing practice of current significance to the profession
chosen by students according to their personal interests. Emphasis on developing and
improving skills in nursing and leadership qualities in nursing involving mentoring of junior
team members, supervising and monitoring based on holistic care approach covering all 4
dimensions of nursing : prevention, promotion, treatment and rehabilitation, and adhering
to the code of ethics and professional practices.
๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
๑๗๐-๑๐๙
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Economic for Health)
๒ (๒-๐-๔)
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจพอเพียง การบริโภค การผลิต การตลาด การ
ลงทุน ป ญ หาเศรษฐกิจ และแนวทางการแก ปญ หา บูร ณาการสู นโยบายสาธารณสุขแห ง ชาติ ตนทุ นทาง
สุขภาพ การกําหนดปจจัยตางๆของประชาชน ที่กําหนดอุปทานในการดูแลสุขภาพ การกําหนดปจจัยตนทุน
การบริการทางสุขภาพ การลงทุน การจัดสรร การใชทรัพยากรในสถานบริการการดูแลสุขภาพ การบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Economic principles and sufficiency economy philosophy. Theories of
consumption, production, marketing, and investment. Effects of socioeconomic status on
national healthcare policies. Demand for and supply of healthcare. Factors affecting
healthcare system in Thailand. Sufficiency economy philosophy as guidance for sustainable
economic and social development.
๑๗๐-๑๑๓

สุขภาพกับการเสพติด (Health and Addiction)
๒(๒-๐-๔)
ความหมายและสาเหตุของการติดสิ่งเสพติด ประเภทและฤทธิ์ของสิ่งเสพติด ประสาทวิทยา
ของการติดยาและสิ่งเสพติด อาการของผูติดสิ่งเสพติด ประเด็นปญหาผลกระทบจากการติดสิ่งเสพติดตอ
สุขภาพทางกายและทางจิ ตโดยตรงทั้ งผู เสพและบุ คคลทั่ วไป แนวทางปอ งกั นการใชสิ่ งเสพติด บทบาท
พยาบาลดานการดูแลชวยเหลือผูติดสิ่งเสพติด เทคนิคสําคัญในการใหการปรึกษากระบวนการสรางความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันการเสพ กฎหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งเสพติด
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๖๓
Definition and causes of addiction, types and effects of drugs,
neuroscience of drug addiction and abuse symptoms of addiction, Issues and effects
of physical and mental abuse of drug users and the public, guidelines prevent the
use of drugs, the role of nursing care to help those addicted to drugs, Key
techniques for mental consulting, the process change in order to prevent abuse, The
law and order in relating to drug abuse
๑๗๐-๑๑๔

การปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
๒(๒-๐-๔)
(First Aids and Basic Life Support)
แนวคิดและหลัก การการปฐมพยาบาล การประเมินและสั งเกตอาการผิดปกติเ บื้อ งตน
การชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บเบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุและอุบัติเหตุหมู กระบวนการจําแนกและ
การคัดกรองและสงตอผูปวยเพื่อรับบริการ การเคลื่อนยายผูปวย การพันแผล หลักการประคบรอนเย็น
และการห ามเลือ ด การปฐมพยาบาลเบื้ องตนผู ที่ ไดรั บ บาดเจ็บ ของอวัยวะตางๆ กระดูกหั ก ขอ เคลื่ อ น
สารพิษ สัตวมีพิษ รวมทั้งการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน
Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial
signs and symptoms, first aid and attention in an emergency, accident, and mass
casualty, triage process, transferring to the hospital, transporting dressing, principles of
and hot pack, stop bleed, first aid for organ injury, fracture and dislocation, poisoning
and intoxication, poisonous animals and basic life support
๑๗๐-๔๕๘

การดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาไทย
๒(๒-๐-๔)
(Thai Wisdom for Health Care)
วิถีชีวิตของคนไทยสั่งสมภูมิป ญญาลักษณะองครวมของความรูสูสุขภาพสมดุลทั้งภายใน
และภายนอกรางกาย สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูดวยวิธีการตางๆ ปรับสมดุลดวยอาหาร รักษาความ
เจ็บปวยดวยสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการผสมผสานภูมิปญญาไทยในชีวิตประจําวัน
ผสมผสานการพัฒนาจิตวิยญาณรวมกับการออกกําลังกาย อิริยาบถบําบัด ฤาษีดัดตน การประคบและการ
นวดไทย โดยปฏิบัติดวยคุณคาแหงภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชนชาติไทย
Thai way of life, collective wisdom of the holistic nature of health
knowledge to balance both inside and outside the body, promotion, prevention,
treatment and rehabilitation of various methods of food and herbs for balance
Health, integration of local wisdom in daily life, Spiritual development with exercise,
Movement therapy, Ruesee-dudton, Hot compression and Thai massage, which are
wisdom of health care in Thai culture.
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๖๘
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ลําดับ

๑

๒

ตําแหนง
วิชาการ

ผศ.

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

นางอรทิพา สองศิริ

อาจารย นางวัฒนีย ปานจินดา

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
๓๑๐๒๒๐๐๙๕๒๑๑ กศ.ด การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขา
๑.๐๕
๐.๒๘
การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๔๕
กศ.ม การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต (สาขา
จิตวิทยาแนะแนว)
มหาวิ ทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๓๗
คบ.
ครุศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๒๒
๓๑๐๐๕๐๓๐๑๙๒๒๘ ปร.ด
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (สาขา ๒.๐๓
๐.๖๕
บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๒
วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(สาขาการพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๕
พย.บ
มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๖๙
ลําดับ

๓

ตําแหนง
วิชาการ

ผศ.

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

นางสาวภัทรพร
อรัณยภาค

เลขประจําตัว
ประชาชน

๓๙๕๙๙๐๐๔๙๙๙๙๕

คุณวุฒิ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
คม.

ศศ.บ

๔

อาจารย นางสาวพิชาภรณ
จันทนกุล

๓๙๓๙๙๐๐๒๐๑๖๐๑ ค.ด
วท.ม
พย.บ
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สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๕
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
นิเทศการศึกษา และพัฒนา
หลักสูตร), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๒๑
ประกาศนียบัตรพยาบาล
อนามัยและผดุงครรภ (เกียรติ
นิยมอันดับ๑)
วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธชิน
ราช ,๒๕๑๗
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(สาขา
อุดมศึกษา),จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๕
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

๑๐.๕

๘.๖๐

๗.๒๓

๖.๒๑

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๐
ลําดับ

๕

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย นางเฟองสุข
ไพศาลกอบฤทธิ์

๖

ผศ.

นางจรัสดาว เรโนลด

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
๓๑๐๒๐๐๐๕๗๕๕๕๖ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติ
วิทยาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๙

๓๑๐๐๖๐๑๓๗๓๐๓๔

วท.บ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล)
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๒๐

Ph.D.

Doctor of Philosophy
(Higher Educational
administration),University
of Newcastle Australia
๒๕๔๘
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรมนุษย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, ๒๕๓๕

วท.ม

๗

อาจารย นางนุชรี เอกศิลป

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๓๙๖๙๙๐๒๗๙๙๑๐

พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, ๒๕๓๒

พย.ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
๑๐.๕

๘.๙๕

๕.๖๓

๖.๓๓

๖.๓๕

๘.๒๐

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๑
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)

สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

(การพยาบาลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๗
ประกาศนี ย บั ต รการพยาบาล
ผดุงครรภชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา, ๒๕๓๑
๘

อาจารย นางปรียธิดา
เชิดชูเกียรติสกุล

๓๔๐๒๐๙๙๐๐๓๘๒๑

พย.ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๓๘

๒.๔๕

๖.๒๐

๖.๘๕

๘.๓๕

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร
และผดุงครรภชั้นสูง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา,๒๕๓๑
๙

อาจารย นางสาวพุทธวรรณ
ชูเชิด

๓๖๔๙๙๐๐๐๔๕๗๒๕

Ph.D. Ph.D. Psychology
RTMNU, ๒๕๕๗
ศศ.ม

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๒
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)

พบ.บ
๑๐

ผศ.

นางสุสารี ประคินกิจ

๓๙๓๙๙๐๐๒๕๖๒๙๔

วท.ด

ศศ.บ
พย.บ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ

(จิตวิทยาการปรึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒๕๔๓
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๘
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขา
การสงเสริมสุขภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๖
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
จิตวิทยาพัฒนาการ)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ ๑)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

๕.๗๕

๗.๔๓

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๓
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

๑๑

อาจารย นางสาวสมฤดี
ชื่นกิติญานนท

๑๒

อาจารย นายภูมเดชา
ชาญเบญจพิภู

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
๓๑๐๐๗๐๐๗๖๖๑๐๗ วท.ด วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัช ๖.๖๓
๗.๖๓
วิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๒
วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัช
วิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๔
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๑
๓๑๐๑๕๐๐๐๕๖๘๗๕ วท.ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สรีรวิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๐

ศศ.บ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๔.๕๓

๖.๓๕

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๔
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
กศ.บ การศึกษาบัณฑิต
(พยาบาลศึกษา)

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ, ๒๕๓๖
๑๓

อาจารย นางสุวรรณา
เชียงขุนทด

๓๗๓๐๓๐๐๔๘๓๘๔๖ วท.ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนาการ)

๙.๒๐

๙.๖๐

๗.๙

๘.๒๓

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕

๑๔

อาจารย นางสาวชนิดา
มัททวางกูร

วท.บ

วิทยาศาสตรบั ณฑิต (พยาบาล
และผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, ๒๕๓๘

๓๑๐๐๒๐๐๑๒๖๓๙๗ ปร.ด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
๒๕๕๗

วท.ม

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๕
ลําดับ

๑๕

๑๖

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย นางสาวณัฏฐา
อนุตรลัญจ

ผศ.

นางวารุณี เพไร

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
สศ.บ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๒๕๓๘
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
๒๕๓๖
๓๑๐๑๕๐๐๖๕๕๓๔๕ พย.ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๘.๖๓
๙.๐๐
(การพยาบาลเด็ก)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๗
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๓
๓๑๐๒๒๐๐๙๒๕๘๕๒ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๐.๔๘
๖.๒๓
การพัฒนาสุขภาพ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๓
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย
๒๕๓๗

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๖
ลําดับ

๑๗

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย นางสาวสุนันทา
บุญรักษา

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
๓๗๓๐๑๐๐๗๗๑๘๖๔ พย.ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูใหญ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๙
พย.บ

๑๘

๑๙

นางพรพิมล ภูมฤิ ทธิกุล ๓๑๐๐๓๐๐๐๑๖๓๖๓ ศศ.ม

อาจารย นางสาวลัญชนา
พิมพันธชัยยบูลย

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
๑๐.๑๐

๘.๘๘

๕.๕๕

๖.๓๕

๘.๓

๗.๙๘

พยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี
๒๕๔๑
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
จิตวิทยาชุมชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓

พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๔

๓๓๐๑๕๐๐๐๖๗๑๙๑ พย.ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลผูสงู อายุ)
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๘

พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๗

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๗
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

๒๐

อาจารย นางเพ็ญรุง นวลแจม

๒๑

อาจารย นางสาวสุลีมาศ
อังศุเกียรติถาวร

๒๒

อาจารย นางธารทิพย
จิรกัญจนะ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
๓๑๐๒๒๐๑๘๙๒๙๓๑ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๘.๙
๙.๓
การวางแผนสิ่งแวดลอม เพื่อ
การพัฒนาชุมชนและชนบท)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๕๓๘
๓๑๐๒๐๐๑๙๖๗๒๗๐ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๐.๘๓
๓.๐๘
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๕๒
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙
๓๑๓๙๙๐๐๐๑๑๙๗๓ กศ.ม การศึกษามหาบัณฑิต (สาขา
๑๐.๖
๑๐.๑
จิตวิทยาพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๔๗
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๘
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

๒๓

อาจารย นางสาววราภรณ

๒๔

อาจารย นางสาวศิริวรรณ
สุริยวงศ

๒๕

อาจารย นางสาวนิสาพร
สลางสิงห

๒๖

อาจารย นางสาววิภานันท
มวงสกุล

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
คํารศ ๓๕๕๐๖๐๐๐๖๒๘๑๓ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา
๐.๒
๔.๕๐
บริหารกฏหมายการแพทย และ
สาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๗
๓๑๔๑๒๐๐๓๘๑๑๘๕ พย.ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๗.๔
๗.๔๐
(สาขาการพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๗
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗
๓๔๙๐๔๐๐๕๖๔๖๘๙ กศ.ม การศึกษามหาบัณฑิต (สาขา
๗.๑๕
๖.๕๘
จิตวิทยาพัฒนาการ)
มหาวิทยาลัยคําแหง, ๒๕๕๖
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๖
๓๑๐๒๑๐๐๑๘๘๔๓๑ วม.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๐.๖๓
๔.๘๕
เวชศาสตรชุมชน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๔๘

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๗๙
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

๒๗

อาจารย นางสาวจรรยา
ธีระพิทยานนท

๒๘

อาจารย นางสาวพาจนา
ดวงจันทร

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ
๒๕๔๒
๓๑๐๒๐๐๑๕๑๙๕๑๐ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๖.๐๐
๙.๕๐
อาหารและโภชนาการเพื่อการ
พัฒนา), มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๔๑
วท.บ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา
โภชนวิทยา),มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๕
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยมิชชั่น, ๒๕๓๐
๓๙๐๙๙๙๐๔๖๒๕๐๖ กศ.ม การศึกษามหาบัณฑิต(สาขา
๖.๗๕
๖.๗๕
จิตวิทยาแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๔๒
พย.บ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๐
ลําดับ

๒๙

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย นางสาวสิริณัฐ
สินวรรณกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
๓๕๒๐๑๐๐๑๖๔๒๔๒ ศศ.ม ศิลปศาสตรมหาบันฑิต
๘.๓๐
๗.๕๐
(สาขาสังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข,
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒
วท.บ วิทยาศาสตรบั ณฑิต (พยาบาล
และผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, ๒๕๓๕

๓๐

อาจารย นางสาวอัมพร คงจีระ

๓๑๐๐๙๐๑๑๐๓๖๙

พย.ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาบริหารการพยาบาล)

๙.๓๕

๖.๓๘

๖.๖๘

๗.๔๕

วิทยาลัยเซนตหลุยส, ๒๕๕๐

๓๑

อาจารย นางนัยนา สุแพง

พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๕

๓๔๐๑๘๐๐๑๕๗๙๖๘ กศ.ม

การศึกษามหาบัณฑิต (สาขา
จิตวิทยาชุมชน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๑
ลําดับ

๓๒

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย นางสาวสุจติ ราภรณ
ทับครอง

เลขประจําตัว
ประชาชน

๓๑๐๑๕๐๑๒๓๐๔๕๒

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔
พย.ม
วท.บ

๓๓

อาจารย นางสาวนฤมล
คลายหิรัญ

๓๔๐๐๗๐๐๑๑๙๖๒

วท.ม

๓๔

อาจารย นางสาวนภิสสรา
ธีระเนตร

๓๑๐๐๒๐๑๔๖๑๑๒๒

พย.ม

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาบริหารการพยาบาล)
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๔
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ, ๒๕๓๒
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สุข
ศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒๕๕๕
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยมิชชั่น,๒๕๔๙

๗.๕๕

๘.๕๓

๗.๕๘

๗.๕๐

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๑

๘.๐๐

๙.๕๐

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๒
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

๓๕

อาจารย นางนฐมน บุญลอม

๓๖

อาจารย นางสาวภัทราภรณ
ศรีพรมมา

๓๗

อาจารย

นางนิตยา วิโรจนะ

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต,
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ราชบุรี, ๒๕๔๑
๓๕๗๙๙๐๐๐๓๘๑๑๘ สศ.ม สาธารณสุ ขศาสตรมหาบั ณฑิ ต ๘.๐๐
๑๐.๗
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๔
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๘
๓๕๗๐๔๐๐๓๕๑๕๖๑ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๘.๒๕
๘.๑๐
กายวิภาคศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖

๓๑๐๑๐๒๓๐๖๖๑๐

พย.ม
คศ.บ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๙
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาบริหารการพยาบาล)
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕
ครุศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยครูหมูบ านจอมบึง
๒๕๒๘

๔.๔๐

๖.๔๕

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๓
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)

สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุง
ครรภและอนามัย,โรงเรียน
พยาบาลหญิง, ๒๕๑๔
๓๘

อาจารย นางสาวรัฐกานต
ขําเขียว

๑๑๖๐๑๐๐๐๓๓๕๘๗

วท.ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวเคมี
นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๖
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(เกียรติ
นิยมอันดับ ๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑

๘.๖๕

๙.๔๐

๓๙

อาจารย

๓๑๐๐๕๐๐๓๑๖๒๘๑ วท.ม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สรีรวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๘
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒๕๓๗
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สรีรวิทยา)

๖.๖๕

๘.๒๘

๗.๕

๘.๐๐

นางสาวณิชมล
ขวัญเมือง

พย.บ
๔๐

อาจารย

นางสาวปรมัตถ
กิจจานุกจิ วัฒนา

๑๒๐๐๑๐๐๑๔๗๙๒๑ วท.ม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๔
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง

วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ เรื อ
๒๕๕๒
๔๑

๔๒

อาจารย

อาจารย

นางสาวนฤมล
อังศิริศักดิ์

นางสาวดวงกมล
วิรุฬหอุดมผล

๑๘๔๐๑๐๐๐๓๓๘๔๐ วท.ม

พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐

๓๙๖๙๙๐๐๒๘๓๐๔๖ ปร.ด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(อายุรศาสตรเขตรอน)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕

วท.บ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เภสัชวิทยา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒๕๕๖

วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล
ศาสตร)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
๒๕๓๑

๗.๔๕

๗.๔๕

๘.๖๕

๘.๔๐

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๕
ลําดับ

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

๔๓

อาจารย

๔๔

อาจารย

๔๕

อาจารย นางสาวสุธดิ า ดีหนู

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
ภาระงานสอน (ชม./
(เรียง
สัปดาห)
จาก
หลักสูตร
หลักสูตร
สูงสุด
ปจจุบัน
ปรับปรุง
ไป
ต่ําสุด)
นางสาวสุกฤตา ตะการีย ๓๘๑๐๔๐๐๒๖๗๘๒๖ พย.ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๕.๒๕
๖.๓๐
(สาขาการพยาบาลผูใหญขั้นสูง)
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, ๒๕๕๗
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๔๗
นางสาวศนิกานต ศรีมณี ๓๑๙๑๐๐๐๐๖๔๑๑๙ วท.ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา ๐.๔๘
๕.๔
การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๗
พย.บ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สระบุรี, ๒๕๔๐
๓๘๐๙๙๐๐๒๑๑๑๑๙ พย.บ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาชา
การพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๗

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๖.๘๓

๗.๖๕

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๖
ลําดับ

๔๖

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

อาจารย นางสาวสุดาวดี
แกวดวงโต

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
สาขา/สถาบัน/ปทจี่ บ
(เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)
๓๗๔๐๒๐๐๓๒๙๒๘๔ พย.บ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาชาการพยาบาลผูใหญ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๗
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินยิ มอันดับ ๒)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๔๘

ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห)
หลักสูตร
หลักสูตร
ปจจุบัน
ปรับปรุง
๖.๖๐

๗.๙๕

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย, บทความ
วิชาการ

๘๗
รายชื่ออาจารยที่กําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท
ลําดับ ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ (นาย/นาง/นางสาว)

เลขประจําตัว
ประชาชน

๓๑๐๒๒๑๑๑๑๖๐๓

คุณวุฒิ
เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)

สาขา/สถาบัน/ปที่จบ

พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยมิชชั่น, ๒๕๓๘
กําลังศึกษาตอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อยูระหวางรอสอบ
วิทยานิพนธ)
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม,๒๕๕๒

๔๗

อาจารย นางวิวรรณา คลายคลึง

๔๘

อาจารย นางสาวกาญจนา วันนา ๑๖๒๙๙๐๐๐๙๘๒๘๘ พย.บ

กําลังศึกษาตอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
(สาชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช)
มหาวิทยาลัยบูรพา (อยู
ระหวางรอสอบวิทยานิพนธ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

๖.๒๕

๘.๖๘

๖.๑๕

๑๐.๑

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย,บทความ
วิชาการ (เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)

๘๘
ลําดับ ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ (นาย/นาง/นางสาว)

๔๙

อาจารย นางสาวสุรวดี คัทสิงห

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)

๑๔๔๐๓๐๐๐๓๗๘๑๘ พย.บ

สาขา/สถาบัน/ปที่จบ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสยาม,๒๕๕๒

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

๖.๑๘

๖.๒๓

๗.๙๕

๙.๑๕

กําลังศึกษาตอหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต (สาชาวิชาการ
พยาบาลผดุงครรภขั้นสูง)
มหาวิทยาลัยบูรพา
(อยูระหวางรอสอบ
วิทยานิพนธ)
๕๐

อาจารย นางสาวธัญลักษณวดี
กอนทองถม

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๑๓๑๙๙๐๐๐๙๓๒๙๗ พย.บ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สุรินทร, ๒๕๕๒
กําลังศึกษาตอพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต (สาชา
วิชาการพยาบาลด็กและ
วัยรุน),มหาวิทยาลัยมหิดล
(อยูระหวางรอสอบ
วิทยานิพนธ)

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย,บทความ
วิชาการ (เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)

๘๙
ลําดับ ตําแหนง
ชื่อ – สกุล
วิชาการ (นาย/นาง/นางสาว)

๕๑

อาจารย นางสาวศศิวิมล ศิริรักษ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ
เรียง
จาก
สูงสุด
ไป
ต่ําสุด)

๑๒๐๐๑๐๐๑๑๐๓๙๔ พย.บ

สาขา/สถาบัน/ปที่จบ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๕๒
กําลังศึกษาตอพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาวิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
(อยูระหวางรอสอบ
วิทยานิพนธ)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

๖.๐๓

๗.๘๐

ผลงานทางวิชาการ อาทิ
ตํารา,งานวิจัย,บทความ
วิชาการ (เรียงตามหลัก
บรรณานุกรม)

๙๐
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
การฝกประสบการณภาคสนามของคณะพยาบาลศาสตร จัดไวในรายวิชาชีพภาคทฤษฎีจํานวน ๑๒
รายวิชา ๒๗ หนวยกิตเปนการฝกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมระดับ ตติยภูมิ
ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศ
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรู
๔.๑.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวม และประยุกตใชกระบวนการพยาบาลได
สอดคลองกับระดับของภาวะสุขภาพแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๔.๑.๒ สามารถสื่ อสารทางการพยาบาลไดอยางมี ป ระสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึง ความแตกตางทาง
วัฒนธรรมและความแตกตางระหวางบุคคล
๔.๑.๓ สามารถปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ แกผูรับบริการทุกชวงวัย ในทุกระดับของสถานบริการ
สุขภาพ
๔.๑.๔ สามารถนําผลงานวิจัยหรือ หลัก ฐานเชิง ประจักษมาประยุกตใชในการปฏิบั ติการพยาบาล
สามารถแกไขปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
๔.๑.๕ สามารถทํางานเปนทีมรวมกับสหสาขาวิชาชีพในการใหบริการทางสุขภาพ แสดงบทบาทของ
ผูนําและผูตาม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการวิเคราะหและแกไขปญหาใหกับผูรับบริการทางสุขภาพ
๔.๑.๖ สามารถใหการพยาบาลอยางเอื้ออาทรดวยหัวใจของความเปนมนุษย เคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔.๒ ชวงเวลาการฝกปฏบัติ
ชั้นป /ภาคการศึกษา ฝกประสบการณในสถานการณจริง ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมงและเวลาเรียน
๒/ฤดูรอน
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
๓ หนวยกิต ๑๘๐ชั่วโมง
วันพุธ-วันศุกร
๓/๑
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
ผูสงู อายุ ๑
วันจันทร-วันพฤหัสบดี
๓/๑
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓ หนวยกิต ๑๘๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันศุกร
๓/๒
ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและ
๓ หนวยกิต ๑๘๐ชั่วโมง
ผูสงู อายุ ๒
วันจันทร-วันศุกร
๓/๒
ปฏิบัติการพยาบาล
๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
วันจันทร-วันศุกร
๓/ฤดูรอน
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันศุกร
๓/ฤดูรอน
ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ ๑
๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันอาทิตย
๓/ฤดูรอน
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๑ ๑ หนวยกิต ๖๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันศุกร
๔/๑
ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ ๒
๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันอาทิตย
๔/๑
ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒ ๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๙๑
ชั้นป /ภาคการศึกษา ฝกประสบการณในสถานการณจริง ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมงและเวลาเรียน
วันจันทร-วันศุกร
๔/๒
ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องตน
๒ หนวยกิต ๑๒๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันอาทิตย
๔/๒
ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด
๓ หนวยกิต ๑๘๐ชั่วโมง
วันจันทร-วันอาทิตย
หมายเหตุ ชวงเวลาการฝกภาคปฏิบัติ
- เวรเชา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
- เวรบาย ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.
- เวรดึก ๒๔.๐๐-๐๘.๐๐ น.

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
คณะฯ มีการดําเนินการ โครงการบูรณาการความรูสูชุมชนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุม
ชุน ๒ วิชาปฏิบัติการสุขภาพจิตและจิตเวช วิชาการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย โดยการบูรณาการ
ความรู ใ นการส ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง ทางด านร างกาย และทางดานจิ ตใจ ในชุม ชน โดยเริ่ ม จากชุม ชนรอบ
มหาวิทยาลัย สรางชุมชนตนแบบในดานการสงเสริมสุขภาพ และขยายผลสูชุมชนในเขตภาษีเจริญ และเนน
การมีสวนรวมของชุมชน ในสวนของงานวิจัยมีการนําความรูจากโครงงานในรายวิชาดังกลาวมาพัฒนาเปน
งานวิจัย โดยนักศึกษาเปนผูชวยวิจัย
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
๑. ดานคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษายึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมไมคัดลอก หรือเลียนแบบโครงงาน
๒. ดา นความรู นัก ศึ ก ษามี ความรู ความเขา ใจในกระบวนการเขียนโครงงาน ออกแบบและจั ด
ดําเนินการโครงการอยางเหมาะสมภายใตคําแนะนําของอาจารยประจําโครงการ
๓. ดานทักษะทางปญญา นักศึกษาสามารถนําความรูมาประยุกตสูความรูทางการพยาบาลเพื่อใชแก
สงเสริมสุขภาพ หรือสรางนวัตกรรมทางดนการสงเสริมสุขภาพ
๔. ดา นทั ก ษะความสั ม พั นธ ร ะหว า งบุ ค คล นั ก ศึ ก ษาสามารถทํ า งานร ว มกั น เป น ที ม และสร า ง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดโดยผานการทํางานโครงการตาง ๆ
๕. ดานทั กษะการวิเ คราะห เชิง ตัวเลข นัก ศึก ษามี ความสามารถในการวิเคราะหและการคํานวณ
งบประมาณจากการทําโครงงานตางๆ
๕.๓ ชวงเวลา
ชั้นปที่ ๒- ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ และภาคฤดูรอน
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
ไมมี
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ มอบหมายอาจารยที่ปรึกษาโครงงานหรืองานวิจัยใหนักศึกษาเปนรายกลุม
๕.๕.๒ อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาดําเนินการ
๕.๕.๓ นักศึกษานําเสนอผลโครงการ วิธดี ําเนินงานโครงการ และการประเมินผลโครงการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตออาจารย
๕.๕.๔ นักศึกษาสงโครงการเขารวมเขารวมประกวดทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๙๒
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ นักศึกษาประเมินผลโครงการทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ไดแก ประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการ และประเมินผลสําเร็จโครงการตามวัตถุปรสงค
๕.๖.๒ นักศึกษารวมกันประเมินผลการดําเนินงาน ขอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
๕.๖.๗ นักศึกษานําเสนอผลงานโครงการ ในงานประกวดระดับชาติทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย
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๙๓

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
๑.๑ ความซื่อสัตย และเชิดชูจรรยาบรรณ
คณะฯ มีโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาและ
วิชาชีพ
โครงการสรางเอกลักษณและอัตลักษณ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาทุกชั้นป ในดานคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีการจัด
โครงการและกิจกรรมยอยในชั้นปที่ ๑-๔ ดังนี้
- โครงการคุณธรรมนําชีวิตสูวิชาชีพ ทุกชั้นป ในการ
พัฒนานักศึกษาใหมีความซื่อสัตย ยึดมั่นในระเบียบ
วินัย สามารถแยกแยะความดีความชั่วได
- กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต (Moral) โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารย ประชาชน และ
นักศึกษาตลอดจนหนวยงานในพื้นที่ ในการหลอ
หลอมนักศึกษาใหมีจิตบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย
- กิจกรรมบําเพ็ญจิตภาวนาชีวิตทุกคืน เพื่อให
นักศึกษามีสมาธิในการเรียน และการใชชีวิต
- กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิตสูวิชาชีพ โดยมีกิจกรรม
ยอยไดแก การเปนลูกที่ดีของพอแม ฝกสมาธิและ
อริยสัจสี่ สงเสริมไตรลักษณและการเปนพยาบาลที่ดี
โดยใชหลักธรรมวิหาร ๔
๑.๒ การใฝรู

๑.๓ การพยาบาลขามวัฒนธรรม
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คณะฯ มีการวางแผนกลยุทธในการพัฒนานักศึกษา
ใหมีความใฝรู มีความรูทั้งในศาสตรทางการพยาบาลและ
ศาสตรทเี่ กี่ยวของ รวมทัง้ สามารถแสวงหาความรูไดดวย
ตนเอง มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องตลอดชีวิตโดยมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมวิชาการยามเย็น เพื่อการแขงขันตอบ
คําถามความรูทางการพยาบาลของนักศึกษาชั้นปที่
๑ – ๔ เพื่อนักศึกษาใฝหาความรูมาตอบคําถาม
- กิจกรรมเสริมสรางทักษะการปฏิบัติในรายวิชาชีพ
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานการวิจัยและนวัตกรรม
การเรียนรูม ุงสูระดับชาติ
- กิจกรรมพัฒนา E-learning ทุกรายวิชาชีพ
คณะฯ ไดมีแผนการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะ
ในการเขาสูความเปนวิชาชีพ ที่สามารถปรับตัวไดกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและกระแสโลกาภิวัตน

๙๔
คุณลักษณะพิเศษ

๑.๔ บําเพ็ญตนใหเปนประโยชน

๑.๕ ความสามารถชวยเหลือใหประชาชน
เลิกสารเสพติดได
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กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
การปรับเปลี่ยนของประเทศไทยทีเ่ ขาสูป ระชาคมอาเซียน
โดยมีกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- เปดสอนรายวิชา การพยาบาลขามวัฒนธรรมและ
การสือ่ สารเพือ่ คุณภาพการพยาบาลเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อภาษาทั้งวจนภาษาและอวจนภาษา
- รายวิชาภาษาอังกฤษในแตละภาคการศึกษา ๒
หนวยกิต ใหเวลา ๔ ชั่วโมง / สัปดาห โดยเพิม่ การ
ใชภาษาอังกฤษในวิชาชีพพยาบาล ๑ ชั่วโมง และ
การสนทนากับชาวตางชาติที่มีภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแม ๑ ชั่วโมง นอกเหนือจากการเรียน
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรปกติ ๒ ชั่วโมง
- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
สยาม ไดรับการยอมรับจากสังคมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และจากผูใชบัณฑิตวาเปนผูท ี่มีจิต
สาธารณะและบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน รวมทั้งมีความ
เสียสละตอสวนรวม คณะฯ จึงใหความสําคัญที่จะพัฒนา
นักศึกษาอยางตอเนื่องโดยมีโครงการ/กิจกรรมดังนี้
- โครงการครอบครัวเสมือน (FAM Nurse) โดยพี่
ดูแลนองตามบานสีและบานสีชวยเหลือชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยเพื่อสรางสังคมสุขภาวะ
- ชมรมเพื่อนชวยเพื่อน นักศึกษาแกนนําใหความรู
เรื่องโรคเอดสแกรุนนอง และนักศึกษาคณะอื่น
หลังจากนั้นพาไปเยี่ยมสถานบริบาลผูป วยโรคเอดส
และแบงปนความรูเ พื่อสรางความสุขแกผูติดเชื้อ
- จัดการเรียนการสอนโดยเพิ่มรายวิชาเลือก สุขภาพ
กับการเสพติด
- ทําโครงการ “พี่ชวยนองเลิกบุหรี่” โดยนักศึกษา
พยาบาลชั้นปที่ ๑ ฝกคัดกรองผูเ สพบุหรี่และให
คําแนะนําแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
- สรางนวัตกรรมสงเสริมการเรียนรูเ รื่องการเลิกบุหรี่
- เพิ่มเนือ้ หาเรื่องสารเสพติดในรายวิชาชีพและบูรณา
การในทุกรายวิชาชีพทางการพยาบาล

๙๕
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
๑. ผลการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ เสียสละ ซื่อสัตย มีวินัย
๑.๓ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๔ เคารพในคุณคาและศักดิ์ของความเปนมนุษย
๑.๕ ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได
๑.๖ จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ
๑.๗ จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
๑.๘ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลใหผูเรียนมีสวนรวม
๒. เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง
๓. เรี ย นจากบทบาทสมมติ และกรณี ตั ว อย า งที่ ค รอบคลุ ม ประเด็ น และป ญ หา
ดานคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต
๔. สอดแทรกหลั ก ศาสนา หลั ก จริยธรรม สิ ท ธิม นุษยชน การเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในการอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม
๕. มอบหมายการทํางานกลุม
๖. มีกิจกรรม home room ที่เนนการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยคณบดี และอาจารย
ประจําชั้นแกนักศึกษาทุกชั้นปทุกสัปดาห

กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินในชั้นเรียน ภายหลังสิ้นสุดการศึกษาในแตละ
วิชาและภายหลังสําเร็จการศึกษา
๑. การประเมินในชั้นเรียน ไดแก พฤติกรรมการเขาเรียน การมีสวนรวมในการเรียนรู
ในกลุม การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามเวลาที่กําหนด
๒. ประเมินภายหลังการสิ้นสุดการศึกษารายวิชา โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยกลุมเพื่อน อาจารยนิเทศ อาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก ผูใชบริการ และชุมชน โดย
ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ทั้ งการสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม
สนทนากลุม แบบบันทึก แบบประเมินและ แบบวัดที่เกี่ยวของ
๓. ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง และประเมิน
จากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม
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๙๖
๒. ผลการเรียนรูด านความรู
๒.๑ อธิ บ ายสาระสํ า คั ญ ของศาสตร ที่ เ ป น พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร
มนุ ษ ยศาสตร สั ง คมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบบประชาธิ ป ไตย
ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล
๒.๒ อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
๒.๓ สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๒.๔ วิเคราะห วิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
จัดกลยุทธการสอนดวยการออกแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เชน
๑. การบรรยายรวมกับการอภิปราย
๒. การเรียนรูแบบมีสวนรวม
๓. การเรียนรูจากสถานการณจริง
๔. การใชปญหาเปนหลัก / กรณีศึกษา
๕. การสอนแบบบูรณาการ โดยใชชุมชนเปนหลักรวมกับสหสาขาวิชาชีพ
( multidisciplinary)
๖. การนําเสนองานหนาชั้นเรียนโดยมีอาจารยผูสอนเปนผูสรุปความคิด รวบยอด
๗. การศึกษาดวยประสบการณจริงทั้งในชุมชนและหอผูปวย
๘. การตกผลึกทางความคิด
๙. การใช E – learning
๑๐. ศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนขอมูล
๑๑. การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
กลยุทธการประเมินประกอบดวยหลายวิธีและหลายกิจกรรม เพื่อครอบคลุมการเรียนในชั้น
เรียนและการเรียนดวยตนเอง เชน
๑. การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
๒. การรายงานการศึกษาคนควา
๓. การวิเคราะหกรณีศึกษา
๔. การทําโครงการและการนําเสนอปากเปลา
๓. ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
๓.๑ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
๓.๒ ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค
๓.๓ วิเ คราะห อ ยางเป นระบบโดยใชอ งคความรู ท างวิชาชีพ และที่ เ กี่ ยวขอ ง รวมทั้ ง ใช
ประสบการณภาคปฏิบั ติเ พื่ อ ให เกิ ดผลลัพ ธที่ ป ลอดภัยและมี คุณภาพในการแก ไข
ปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
๓.๔ สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรม
ใหม ๆ
๓.๕ พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๙๗
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยใชวิธกี ารสอนที่หลากหลาย ไดแก
๑. การใชปญหาเปนหลัก
๒. การใชกรณีศึกษา (case study)
๓. การอภิปรายกลุม
๔. การสะทอนคิด
๕. การใหเขียนโครงการ
๖. การสัมมนา และการสอนแบบบูรณาการ(multidisciplinary)
๗. การศึกษาดูงานในสถานการณจริงและสรางผังมโนทัศนดวยตนเอง
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
๑. ประเมินความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศึกษา
๒. ประเมินความสามารถในการใชกระบวนการแก ไขปญหาอยางเปนระบบและ การ
วิเ คราะห วิ จ ารณ ด วยรายงานการวิ เ คราะห วิ จ ารณ ใ นกรณี ศึก ษา เช น รายงาน
การศึกษาปญหาเฉพาะทางการพยาบาล รายงานผลการวิจัย รายงานผลการอภิปราย
กลุม การสัมมนา เปนตน
๓. ประเมินกระบวนการ ดวยการทําโครงการและการนําเสนอปากเปลา
๔. การเขียนสะทอนพฤติกรรมตนเองและแนวทางพัฒนา
๔. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
๔.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและใน
ระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
๔.๔ มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
๔.๕ แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาทีต่ องการความสนใจ และแสดงออกไดอยาง
อิสระ
๔.๖ มีความรับผิดชอบในบทบาทหนา ที่ รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิ ชาชีพ และสังคมอยา ง
ตอเนื่อง
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๙๘
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๑. กลยุทธก ารสอนที่ เนนการมีปฏิสัมพั นธร ะหวางผู เรียนกับ ผูเรี ยน ผูเ รียนกับผู สอน
ผูเรียนกับผูใชบริการ และผูรวมทีมสุขภาพ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีมเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของ
การเปนผูนําและผูตาม
๓. จั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ใ นภาคปฏิ บั ติ ที่ ส ง เสริ ม ให ทํ า งานเป น ที ม และ
การแสดงออกของภาวะผูนําหลากหลายสถานการณทั้งในคลินิกและในชุมชน
๔. การจัดสถานการณการเรียนรูจากประสบการณจริงและการศึกษาดูงาน
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มี
การประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
๑. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผู เ รี ย น ใ น ก า ร แ ส ด ง บ ท บ า ท ข อ ง ก า ร เ ป น ผู นํ า แ ล ะ ผู ต า ม
ในสถานการณการเรียนรูตามวัตถุประสงค
๒. การประเมิ น ทั ก ษะที่ แ สดงออกถึ ง ภาวะผู นํ า ตามสถานการณ ก ารเรี ย นรู
ที่หลากหลาย
๓. การประเมิ นความสามารถในการทํ า งานร วมกั บ กลุ ม เพื่ อ น และที ม งานอย า ง
มีประสิทธิภาพและสรางสรรค
๔. การประเมิ น การแสดงออกของการตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู
ตามประสบการณการเรียนรู และความสนใจในการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
๕. การประเมิ น การวิ เ คราะห ส ถานการณ จ ริ ง โดยการวางแผนและการสะท อ น
ตามหลักการขององคความรู
๕. ผลการเรีย นรูดา นทักษะการวิเ คราะหเ ชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
๕.๑ สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูล
๕.๒ สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๕.๓ สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอ การสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุม
คนในสถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม
๕.๔ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
๕.๕ รู จั ก เลือ กและใชรู ปแบบการนํ า เสนอสารสนเทศตลอดจนใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
๕.๖ สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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๙๙
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล
ทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่
เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย
๒. การจัดประสบการณการเรียนรูทสี่ งเสริมใหผเู รียนไดเลือกและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
๓. การจัดประสบการณการเรียนรูที่ สงเสริ มให ผูเ รียนไดใชความสามารถในการเลือ ก
สารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูฟง และเนื้อหาที่นําเสนอ
กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารใหความสําคัญที่
กลยุทธ ดังนี้
๑. การประเมิ น ผลงานตามกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน โดยใช แบบสั ง เกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด การเขียน
๒. การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู
๓. การทดสอบการวิเ คราะห ขอมู ล โดยใชขอสอบ การทํ ารายงานกรณีศึกษา และ
การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
๖. ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๖.๑. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาล
และศาสตรที่เกี่ยวของแกบุคคล ครอบครัว และชุมชนอยางเปนองครวม
๖.๒ สามารถปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟนฟูสุขภาพไดคลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย
๖.๓ มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัยและ
ทุกภาวะสุขภาพ
๖.๔ ปฏิบั ติก ารพยาบาลดวยความศรั ท ธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่ นในคุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และสิท ธิของผู ปวย มีความเอื้อ อาทร มี จิตอาสา
มีหัวใจของความเปนมนุษย
๖.๕ ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจ เจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมีทักษะการบริหารจัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยสยาม สํานักวิชาการ

๑๐๐
กลยุทธการสอนที่จะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยมีขั้นตอนการพัฒนา
ทักษะของผูเ รียนตั้งแตก ารสัง เกตการณ สาธิต การฝ กหั ด และการปฏิบั ติจ ริง ภายใตก ารดูแลแนะนําของ
คณาจารย ทั้งนี้กลยุทธที่ใช ดังตอไปนี้
๑. การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ประกอบดวย การสาธิตยอนกลับ การแสดงบทบาท
สมมุติ การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง การฝกปฏิบัติกับคนไขจําลอง/อวัยวะ
จําลอง และการสอนขางเตียง
๒. การฝกในสถานการณจริงทัง้ ในสถานบริการสุขภาพและชุมชน โดยครอบคลุมความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใตการควบคุมดูแลแนะนําจากคณาจารย การฝก
ปฏิบัติจริงในคลินกิ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนโดย
(๑) มอบหมายใหทบทวนความรูที่ใชในการประเมินภาวะสุขภาพและทดสอบความรู
กอนปฏิบัติการพยาบาล
(๒) มอบหมายใหดูแลผูรับบริการที่มีปญหาสุขภาพ โดยการศึกษาคนควาความรูเพื่อ
ใชในการประเมิ นปญ หาสุขภาพ การประชุมปรึ กษาก อนและหลั งปฏิบัติงาน
(pre-post conference) การตรวจเยี่ยมทางการพยาบาล (nursing round)
การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (nursing conference)
(๓) มอบหมายให ทํ า รายงานกรณี ศึ ก ษาผู ป ว ยเฉพาะราย (แผนการพยาบาล)
โดยประยุกตใชกระบวนการพยาบาลในการวางแผนวิเคราะหปญ
 หา จัดกิจกรรม
การพยาบาล และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลใน case ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
(๔) การสอนในคลินิก (clinical teaching) ในขณะฝกปฏิบัติ
(๕) มอบหมายใหสรุปความรูจากการศึกษากรณีศึกษาแลวสรุปเปนแผนที่ความคิด
๓. การทําโครงการบริการวิชาการแกสังคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนรวมกับ
อาจารย
๔. การสรางผลงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ
๑. ประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาลตามแบบประเมินทีก่ ําหนด
ประเมินคุณภาพการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การตอบคําถามในการทํา
pre – post conference, nursing round, nursing conference
ประเมินรายงานกรณีศึกษาผูปวยเฉพาะราย (แผนกการพยาบาล)
ประเมินประสิทธิภาพของการตัดสินใจแกไขปญหาในระหวางการฝกภาคปฏิบัติ
การประเมินแผนที่ความคิด
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๑๐๑

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (การวัดการประเมินผลการศึกษา) เปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสยาม ดังนี้
๑. การวัดและการประเมิ น ผลการศึก ษา ให ก ระทํ าเมื่ อ สิ้ นสุ ดการศึก ษาแต ล ะภาค โดยคิดจากผล
การสอบหรืองานอื่นๆ ที่ผูสอนมอบหมายใหปฏิบัติในระหวางภาคการศึกษา
๒. การสอบไล นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาในแตละวิชาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดใน
รายวิชานั้น ทั้งจะตองเปนไปตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
๒.๑ นักศึก ษาที่ มีสิท ธิ์สอบตอ งเป นนัก ศึกษาที่ล งทะเบียน และเขาสอบไลเฉพาะรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนไวแลวเทานั้น
๒.๒ นักศึกษาที่ขาดสอบในรายวิชาใด ใหถือวาสอบตกในรายวิชานั้น
๓. การนับจํานวนหนวยกิต
๓.๑ การนับ จํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึก ษาเพื่ อใหครบหลั กสูตรใหนับเฉพาะจํานวน
หน ว ยกิ ต ที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต รของรายวิ ช าที่ ส อบได เ ท า นั้ น ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้งสุดทายที่
ประเมินผลวาสอบผานไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๓.๒ การรวมจํ า นวนหน ว ยกิ ต เพื่ อ ใช ใ นการคํ า นวณแต ม เฉลี่ ย ให นั บ จากหน ว ยกิ ต ของ
ทุกรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจํา ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด
มากกวาหนึ่งครั้งใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดทายไป
ใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
๔. การศึกษาของแตละรายวิชาจะประเมินดวยสัญลักษณตางๆ ที่มีแตมประจํา ดังนี้
๔.๑ สัญลักษณที่มีแตมประจํา
สัญลักษณ
แตมประจํา
ความหมาย
A
๔.๐๐
ดีเยี่ยม
B+
๓.๕๐
ดีมาก
B
๓.๐๐
ดี
C+
๒.๕๐
คอนขางดี
C
๒.๐๐
พอใช
D+
๑.๕๐
ออน
D
๑.๐๐
ผาน
F
๐.๐๐
ตก
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๔.๒ สัญลักษณที่ไมมีแตมประจํา
สัญลักษณ
แตมประจํา
A
การรวมฟงการบรรยาย (Audit)
I
รอการประเมินผล(Incomplete)
S
ผลการประเมินเปนที่พอใจ (Satisfactory)
U
ผลการประเมินไมเปนทีพ่ อใจ (Unsatisfactory)
W
ถอนการศึกษา (Withdrawal)
P
การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
สําหรับคณะพยาบาลศาสตร มีสาระเปนสังเขปดังนี้
๑) ภาคทฤษฎี มหาวิ ท ยาลั ย สยามกํ า หนดเกณฑ ม าตรฐานการวั ด ผลของรายวิ ช าต า งๆ
ในภาคทฤษฎีโดยใหมีการแบงคะแนนเปน ๒ สวนดังนี้
๑.๑) คะแนนเก็บ (คะแนนสอบยอย คะแนนการมีสวนรวม และอื่นๆ คิดเปนรอยละ ๒๐) และ
คะแนนสอบกลางภาคใหคิดเปนรอยละ ๓๐ โดยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน ในแตละรายวิชาที่จะ
แบงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตองมีการกําหนดใหชัดเจนในเคาโครงการสอนและมีการแจงใหนักศึกษาทราบ
ลวงหนา
๑.๒) คะแนนสอบปลายภาค ใหคิดเปนรอยละ ๕๐
เมื่ อ ได ค ะแนนดิ บ มาแล ว จะดํ า เนิ น การตามหลั ก และวิ ธี ก ารวั ด ผล ก อ นนํ า เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เมื่อผานคณะกรรมการดังกลาวแลว คณะฯจะนํามา
ตรวจสอบแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ และนําสงสํานักทะเบียน และประกาศผลการศึกษาแก
นักศึกษาตอไป
๒) ภาคปฏิบัติ มีการแบงคะแนนเปน ๔-๕ สวนดังนี้
๒.๑ การปฏิบัติการพยาบาล
รอยละ ๔๐
๒.๒ คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ
รอยละ ๓๐
๒.๓ รายงานกรณีศึกษารายบุคคล
รอยละ ๑๐-๑๕
๒.๔ แผนการสอนสุขศึกษา
รอยละ ๑๐
๒.๕ นวัตกรรมบริการสุขภาพ หรือบทบาทในการประชุมกลุม รอยละ ๑๐-๑๕
การแบงคะแนนเปน ๔ หรือ ๕ สวน ขึ้นอยูกับลักษณะของรายวิชาและดุลยพินิจของอาจารย
นิเทศและสามารถปรับไดตามบริบทและลักษณะของรายวิชา การใหเกรดภาคปฏิบัติจะพิจารณาตามเกณฑ
คะแนนที่ ม หาวิท ยาลั ยกํ าหนดไวแ ละไดรั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ตรและมาตรฐาน
การศึกษา นักศึกษาที่จะผานรายวิชาภาคปฏิบัติ จะตองไดเกรดไมต่ํากวา เกรด C โดยมีเกณฑคะแนนของ
แตละเกรด รายละเอียดดังนี้
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คะแนนดิบ
เกรด
๘๖+
=
A
๘๑-๘๕
=
B+
๗๖-๘๐
=
B
๗๑-๗๕
=
C+
๖๖-๗๐
=
C
๖๑-๖๕
=
D+
๕๖-๖๐
=
D
ต่ํากวา ๕๖
=
F
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีกระบวนการดังนี้
๒.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้
๑. มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา ประกอบดวยอาจารยผูประสานงานรายวิชา ตัวแทน
อาจารยจากกลุมรายวิชาอื่น และตัวแทนจากคณะกรรมการวิชาการของคณะฯ
๒. คณะกรรมการสุมตรวจสอบความรูของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ การทดสอบหรือการสอบ OSCE
เปนตน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนวาเปนไปตามเปาหมายผลลัพธการเรียนรูของแตละวิชา
๓. คณะกรรมการสุมตรวจสอบแผนการสอน ผลการใหคะแนนกับขอสอบรายงาน โครงการ
หรือการมอบหมายงานอื่นๆของรายวิชาทฤษฎีในกลุมวิชาชีพ ใหส อดคล องกับ ผลลัพ ธการ
เรียนรูตามที่ตั้งไวของแตละรายวิชา
๔. ในรายวิชาปฏิบัติ คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการใหคะแนนกับแผนการสอนภาคปฏิบัติ
หรือการมอบหมายงานอื่นของรายวิชาภาคปฏิบัติการพยาบาล
๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูในระหวางการศึกษา
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับคณะ ฯ ทําหนาที่ทวนสอบรายวิชากลุมวิชาชีพการ
พยาบาล โดยตรวจสอบแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและ เครื่องมือการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ การให คะแนนตอ งสอดคล อ งกั บ ผลลั พ ธก ารเรี ยนรู และวัตถุ ป ระสงคก ารเรี ยนรู
(Learning Outcome และ Leaning objective) ที่รายวิชาตั้งไว ใหสรุปขอเสนอแนะ และ
การปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป
๒. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
สภามหาวิทยาลัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิระดับ รองศาสตราจารยหรือปริญญาเอกจาก
ภายนอก และภายในสถาบัน ทําหนาที่ในการทวนสอบ กลั่นกรองขอสอบและกระบวนการ
วัดและประเมินผล
๓. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่คณะฯ เปดสอนในแต
ละปการศึกษา
๒.๓ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ในการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยางตอเนื่อง และนําผล
การประเมินที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตร โดยมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
๑. ติดตามสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
๒. การตรวจสอบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามผลการเรียนรู
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๓. การประเมินจากศิษยเกาที่ไปประกอบอาชีพในดานความพรอม และความรูจากวิชาที่เรียน
และเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙ นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ศึกษาครบรายวิชาและเกณฑอื่นๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตร
๒. ไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔
๓. รายวิชากลุมวิชาชีพการพยาบาล ตองไดคะแนน ไมต่ํากวา ๒.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๔
๔. มีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงปริญญานั้น
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หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศ โดย ศูนยพฒ
ั นาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสยาม
และ โครงการพัฒนาอาจารยใหม และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการสอนสําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ของ
คณะพยาบาลศาสตร ตามคูมือการพัฒนาอาจารยใหมที่ประกอบดวย
๑.๑.๑ บทบาทหนาที่ของอาจารยพยาบาลตอพันธกิจทัง้ ๔ ดาน
๑.๑.๒ สิทธิประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
๑.๑.๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆ ของคณะ
๑.๑.๔ กลยุทธและวิธีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และการสอนในคลินกิ การวัด
และประเมินผล
๑.๑.๕ คุณธรรม และจริยธรรมของครู
๑.๒ คณะฯ มอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพเี่ ลี้ยง โดยมีหนาที่
๑.๒.๑ ใหคําแนะนําและคําปรึกษาเพื่อสงเสริมใหเรียนรูและปรับตนเองเขาสูการเปนอาจารย
ในคณะฯ
๑.๒.๒ ใหคําแนะนําและนิเทศการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
๑.๒.๓ ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของอาจารยใหม
๑.๓ อาจารยทกุ คนไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงในดานจัดการเรียนการสอน และความรูที่
ทันสมัยในการแพทยและการพยาบาล ตลอดจนการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะฯ และ
สงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
๑) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
๒) สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการทางวิชาชีพภายนอกมหาวิทยาลัยทุกคน อยาง
นอยคนละ ๑ ครั้งตอป
๓) ศึกษาดูงานในตางประเทศ
๔) สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของคณะ
๕) รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผลงาน
๖) เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทัง้ ในและตางประเทศ
๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร
คณะฯ กําหนดโครงการพัฒนาอาจารยใหม เปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธฯทั้งในระยะสั้น (๑ ป) และ
ระยะยาว (๓ ป) โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาศักยภาพทั้งในดานการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
และการพัฒนาทักษะทางดานการวัดและประเมิน รวมทั้งพัฒนาความรูที่ทันสมัยทั้งในศาสตรทางดานการ
พยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๑) จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวางผูส อน
ผูบริหาร และผูเรียน
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๒) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจําป
โดยเนนที่ตนแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลตามรายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชา (course specification)
๓) จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการวัดและประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
หองเรียนและในคลินิกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
๔) สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
๕) จัดอาจารยพี่เลี้ยง(mentor) ใหแกอาจารยใหม และพัฒนาระบบ Clinical supervision
๖) พัฒนาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (peer evaluation)
๗) กําหนดใหมกี ารวิจัยในหองเรียน
๘) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
๑) จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทกั ษะปฏิบัตกิ ารพยาบาล
๒) สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒบิ ัตรการพยาบาลขั้นสูงจากสภาการพยาบาลและพัฒนา
บทบาทการพยาบาลขั้นสูงแกอาจารยพยาบาล
๓) จัดทําโครงการ Best Academic Practice และกําหนดใหเปนนโยบายของคณะฯ
๔) จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบุคลากรสายสนับสนุน
๑) กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
๒) จัดอบรมประจําปเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทํางานในคณะฯ
๓) จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานทีท่ ันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน
๔) กําหนดใหบุคลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนงอยางนอยปละ
๑ ครั้ง ภายนอกมหาวิทยาลัย
๕) จัดกลุม บุคลากรและกระบวนการเพื่อการจัดการความรูขามหนวยงาน
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตร โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งเปน
อาจารยประจํา และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อทําการประเมินผลและควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ตรพยาบาลศาสตร มอบหมายความรั บผิ ดชอบตามรายวิชาแก ผู
ประสานงานรายวิชาตามความถนัดและความเหมาะสมแกอาจารย
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเคาโครงการสอน ในสวนของเนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน และแนวทางการประเมิ น ของรายวิ ช า โดยอาจารย ป ระจํ า รายวิ ช าเป น ผู ชี้ แ จง
รายละเอียด และดําเนินการปรับปรุงแกไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
๓. อาจารยจัดทํา มคอ ๓, ๔, ๕, และ ๖ รวมทั้งแผนการสอนตามผลลัพธการเรียนรู
๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาขอสอบกอนที่จะนําเขาที่ประชุมพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
๕. นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยทําแบบประเมินทุกภาคการศึกษาประมวลผล และ
แจงแกอาจารยทุกทาน เพื่อใหดําเนินการปรับปรุงกลยุทธการสอนในภาคการศึกษาตอไป
๖. มีการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต อาจารยประจํา อาจารยประจําแหลงฝก
เกี่ ยวกั บ การดําเนินการของหลัก สู ตร และนําผลการประเมิ นมารวบรวม และพิ จารณา เพื่ อ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยสยาม ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับหองสมุด และฝายสารสนเทศ ตามคาบํารุงราย
หั ว นั ก ศึ ก ษา และได จั ด สรรทรั พ ยากรให ไ ด สั ด ส ว นตามเกณฑ ข องสภาการพยาบาล คื อ สั ด ส ว น
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ต อ นั ก ศึ ก ษา ๑:๑๐ นอกจากคอมพิ ว เตอร ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรให นั ก ศึ ก ษา
มี Notebook ใชส วนตัวรอ ยละ ๙๘ ของจํานวนนักศึก ษาทั้ งหมด จํานวนหนัง สื อในหอ งสมุ ด มี ห นัง สื อ
หลักทางการพยาบาลทุกสาขาวิชา สาขาละ อยางนอย ๑๐ ชื่อเรื่อง และมีความทันสมัย ผลิตเผยแพรไมเกิน
๑๐ ป และมีวารสารวิชาชีพการพยาบาลทั้งในและตางประเทศ จํานวน ๒๔ ชื่อเรื่อง โดยมีรายชื่อหนังสือ
ทางการพยาบาลตามภาคผนวก
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม (ภาคผนวก)
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
๒.๓.๑ คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ และกรรมการวิ ชาการ คณะพยาบาลศาสตร ทํ าหนา ที่
วางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ
๒.๓.๒ อาจารยผู ส อนและผูเ รี ยนเป นผู คัดเลื อก และเสนอรายชื่อ ตําราและสื่อ ในรายวิชาที่
รับผิดชอบตอคณะกรรมการ
๒.๓.๓ คณะกรรมการติดตามความตองการและการใชทรัพยากร ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
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๒.๓.๔ มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณการจั ด ซื้ อ ตํ า ราและสื่ อ การสอนต า งๆ แก ค ณะฯ
โดยพิจารณาตามความสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาและเปนไปตามเกณฑของสภาการพยาบาล
๒.๓.๕ จัดเตรียมหนังสือในหองสมุดใหเพียงพอตอการนําออกใชในแหลงฝก
๒.๓.๖ จัดระบบการใชสื่อและอุปกรณในหองปฏิบัติทักษะการพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะพยาบาลศาสตรมีการวิเคราะหความตองการดานการใชทรัพยากร ประกอบการเรียนการสอน มี
การจัดสรรทรัพยากร มีการดําเนินการสอบถามถึงความเพียงพอของทรัพยากรในการเรียนการสอนไดแก ตํารา
เรียน อุปกรณในหองปฏิบัติการ และพิจารณาโดยประเมินถึงความสําคัญของทรัพยากรที่ไมเพียงพอรวมกัน ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
คณะพยาบาลศาสตรมีการคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม แผนการ
รับอาจารยของคณะฯ และสอดคลองกับเกณฑของสภาการพยาบาล โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
๓.๑.๑ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ อ าจารย ตามมาตรฐ านคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญา ตรี สาขา
พยาบาลศาสตร คือ
๓.๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร สําเร็จปริญญาโทสาขา
พยาบาลศาสตร ห รื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง มี ป ระสบการณ ก ารปฏิ บั ติ พ ยาบาลมาแล ว ไม น อ ยกว า ๒ ป
มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑.๑.๒ มี ใ บอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ ชั้น หนึ่ ง ที่
ไมหมดอายุ
๓.๑.๒ ประกาศ และแสวงหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
๓.๑.๓ สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปนระบบ และมี
การตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
๓.๑.๔ ทดสอบความสามารถในการสอน และการใชสื่อการศึกษา
๓.๑.๕ ผานขั้นตอนกระบวนการเตรียมอาจารยใหมตามระบบของมหาวิทยาลัย
๓.๑.๖ เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
๓.๒.๑ อาจารยและผูเรียนรวมประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดย
๓.๒.๑.๑ อาจารยประเมินในแฟมสะสมงานรายวิชา และนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
๓.๒.๑.๒ นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนทาง internet กอนรับเกรดแตละ
รายวิชา และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาหลักสูตร
๓.๒.๑.๓ ผูบริหารพบนักศึกษาแตละชั้นปใหนักศึกษาเขียนประเมินรายวิชา
สําหรับวิชาปฏิบัติการพยาบาล โดยมีบุ คลากรประจําแหล งฝกรวมประเมินดวย และนําขอมูลมาใชในการ
พัฒนาหลักสูตร
๓.๒.๑.๔ พยาบาลในแหลงฝกประเมินรายวิชาการฝกปฏิบัติตามแบบประเมิน ผูบริหาร
รวมประเมินเมื่อสิ้นภาคการศึกษา รวมวางแผนการฝก และนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
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๓.๒.๒ อาจารยและผู บ ริ ห ารร ว มสั ม มนาหลั ก สู ตรและประเมิ นการจั ดการเรี ยนการสอน
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
๓.๒.๓ ผูประสานรายวิชา จัดสัมมนารวมกับอาจารยในกลุมวิชาเดียวกัน นําผลการประเมินมา
วางแผน ทบทวนการจัดการเรียนการสอน และเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
๓.๓.๑ คณะพยาบาลศาสตร จัดจางอาจารยพิเศษเฉพาะหัวขอเรื่องที่เปนความเชี่ยวชาญพิเศษ
๓.๓.๒ ผูประสานรายวิชา ตองเสนอความตองการในการจาง พรอมประวัติและผลงานที่ตรงกับ
หัวขอที่จะใหสอน ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
๓.๓.๓ การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองเสนอแผนลวงหนาอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
๓.๓.๔ จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
๓.๓.๕ ใหอาจารยพิเศษสอนไมเกิน ๖ คาบ/รายวิชาของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
๓.๓.๖ อาจารยพิเศษที่สอนภาคปฏิบัติ กลุมวิชาจะจางเฉพาะรายวิชาที่มีผูเรียนเกินกวาอัตราสวน
นักศึกษาอาจารย ๘:๑ และจะจางไมเกิน ๑ ใน ๔ ของจํานวนอาจารยที่สอนในรายวิชานั้น
๓.๓.๗ คุณสมบัติของอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติตองเปนไปตามเกณฑที่สภาการพยาบาล
กําหนด
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ตองผานการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยการสอบขอเขียนมุงเนนความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามตําแหนง และทัศนคติตอ งานการใหบริการอาจารยและนักศึกษา
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในดานตางๆ เพื่อสงเสริมการ
ปฏิบัติงานดานสนับสนุนการเรียนการสอนในสวนที่รับผิดชอบ อยางนอยปการศึกษาละ ๑๐ ชั่วโมง
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
ระบบอาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย และตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา
๕.๑.๑ นัก ศึ ก ษาทุ ก คนจะมี อ าจารยที่ ป รึ ก ษา อาจารย ๑ คนต อ นัก ศึก ษา ๑๓–๑๕ คน ให
คําปรึกษาทั้งดานการเรียน การบริหารคาใชจายและการปรับตัวของนักศึกษา
๕.๑.๒ คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยประจํ าชั้นแกนัก ศึกษาทุกชั้นป โดยอาจารยประจําชั้นจะมี
ชั่วโมง Home Room เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง แจงขาวคราวในมหาวิทยาลัยแบบ
การสื่อสารสองทาง (two way communication) ซักถามปญหาของศิษย ฝกฝนใหกลุมชวยกันหาแนว
ทางแกไข
๕.๑.๓ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนมี แ ฟ ม ประจํ า ตั ว เพื่ อ รวบรวมข อ มู ล ของตน เช น ผลการเรี ย น
การดู แ ลสุ ข ภาพ ความดี ที่ ค วรยกย อ ง และความผิ ด พลาดพร อ มแนวทางแก ไ ข ตลอดจนพั ฒ นาการ
ด า นต า งๆ ของนั ก ศึ ก ษา แฟ ม ประจํ า ตั ว จะเป น สื่ อ ที่ บ อกความต อ งการที่ ค วรได รั บ คํ า ปรึ ก ษา และ
ความกาวหนาของนักศึกษา
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๑๑๐

๕.๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษามีปญหาเกินกวาความสามารถของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจํา
ชั้นป จะใหนัก ศึก ษาพบอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการให คําปรึก ษาโดยตรง เชน นัก จิตวิทยา
กรรมการระเบียบวินัย กรรมการวิชาการ เปนตน
๕.๑.๕ อาจารยที่ปรึกษาจัดทําตารางเวลาการใหคําปรึกษาติดไวที่หนาหองภายในคณะฯและใน
เว็บไซดของคณะฯ และมีการบันทึกขอมูลการใหคําปรึกษา ลงใน Portfolio ของนักศึกษา คณบดีมีนโยบาย
ใหอาจารยเปด facebook ใหกับนักศึกษาที่อยูในการดูแล เพื่อใหนักศึกษาสามารถพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษา
ทาง facebook ไดตลอดเวลา
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
การอุทธรณของนักศึกษาเปนไปตามกฎระเบียบของสํานักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัย
สยาม โดยนักศึกษาตองกรอกแบบฟอรม คํารองทั่วไป เพื่อยื่นตอนายทะเบียน โดยระบุเรื่องที่ตองการยื่นคํา
รอง พรอมเหตุผลประกอบ การพิจารณาคํารองจะกระทําแลวเสร็จภายใน ๗ วัน
๖.

ความตองการตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๖.๑ บัณฑิตของคณะฯ ที่สําเร็จการศึกษาไดเขาปฏิบัตงิ านในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คิด
เปนรอยละ ๑๐๐ ในเดือนแรกทีส่ ําเร็จการศึกษา
๖.๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอนการปรับปรุงหลักสูตรพบวา มีความพึงพอใจใน
ดานตางๆ ตามลําดับจากคะแนนมากไปหาคะแนนนอยคือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ความสามารถทางวิชาชีพ
ดานความรู และดานคุณลักษณะพยาบาล โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๔.๒๗ – ๔.๕๑ คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๓๕
จากคะแนนเต็ม ๕ สําหรับความสามารถใน ดานความเปนผูมีจิตอาสา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน
การใชภาษาอังกฤษ จะใชในการประเมินนักศึกษารุนตอไป
๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 15 ตัวบงชี้
(รายละเอียดในภาคผนวก 10)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน อยูในเกณฑดีอยางนอยสองปการศึกษาอยางตอเนื่องกอน
การรับรอง
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
*(๑) อาจารย ป ระจําหลั กสู ต รอยา งนอยรอยละ ๘๐ มีส ว นรว ม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการดํ าเนินงาน 




หลักสูตร
*(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุกประเด็น 




เปนอยางนอย
*(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตร





ครบทุกรายวิชา
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๑๑๑

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
*(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ





มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปดสอนครบ
ทุกรายวิชา
*(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗





ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
*(๖) มีการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ของนักศึ กษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของ 




รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
*(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน




ที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
*(๘) อาจารยพยาบาลประจําทุกคน มีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน





มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยางนอย
*(๙) รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศหรือการ





เตรียมความพรอมในการทําบทบาทหนาที่อาจารยพยาบาล
*(๑๐) อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ วิจัยและบริการ





วิชาการไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ปการศึกษา
*(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ




อาจารยพยาบาลเฉลีย่ ไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
*(๑๒) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนการสอนเฉลีย่ ไมนอยกวา ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ





๘๐ เปนอยางนอยของทุกรายวิชา
*(๑๓) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ


คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๐. จากคะแนนเต็ม ๕
*(๑๔) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอความสามารถในการปฏิบตั กิ าร

พยาบาลของบัณฑิต เฉลีย่ ไมนอยกวา ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕
*(๑๕) บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบ





ทุกคนในแตละปไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมง/ปการศึกษา
**(๑๖) รายวิชาทีค่ ณะฯเปดสอนไดรับการประเมินจากผูเรียนภายหลัง




สิ้นสุดการเรียนรอยละ ๑๐๐
**(๑๗)รายวิชาที่บูรณาการเนื้อหาการสรางเสริมสุขภาพไมนอยกวา




รอยละ ๘๐ ของรายวิชาการพยาบาลทั้งหมด
**(๑๘) นักศึกษาสรางนวัตกรรม/ผลงานวิจยั และนําเสนอ อยางนอย




๒ ชิ้นงาน/ปการศึกษา
**(๑๙) ความพึงพอใจของผูเ รียนตอระบบอาจารยทปี่ รึกษาและ





กิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ ฯ มากกวา ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕
**(๒๐) ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ไมนอย


กวารอยละ ๙๐
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๑๑๒

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
**(๒๑) อัตราการมีงานทํา/ศึกษาตอ ของบัณฑิต ใน ๖ เดือน หลัง

สําเร็จการศึกษา รอยละ ๑๐๐
**(๒๒) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะตามอัตลักษณดาน

คุณธรรมจริยธรรม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕
**(๒๓) นักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล และการผดุงครรภ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐ ภายใน ๑ ป
* ตัวบงชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ
การประเมินประจําป 15 ตัวชี้วัดตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
** ตัวบงชี้เพิ่มเติมที่สถาบันกําหนด

เกณฑการประเมิน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยามไดกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงค
ของสถาบันฯดัชนีที่ ๑๖ – ๒๓ เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการ
บรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมด อยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป
ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานในระดับดีคือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๑๐ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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๑๑๓

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน ประกอบดวย
๑.๑.๑ ประเมินระหวางเรียน โดยประเมินทั้งที่เปนการสอนแตละหนวยและภาพรวมของรายวิชา
ซึ่งผูประเมินประกอบดวย นักศึกษา อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยรวมผูสอน ในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาล ตัวแทนจากแหลงฝก และผูใชบริการมีสวนรวมในการประเมิน
๑.๑.๒ รูปแบบของการประเมิน กระทําโดย การสังเกต การประชุมประเมินผลระหวางคณะและ
แหลงฝก การประเมินโดยใชแบบสอบถาม การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการจัดการความรู
ในแตละกลุมวิชา
๑.๑.๓ ผูประสานงานรายวิชา นําผลการประเมินทั้งหมดมารวมประชุมกับคณะกรรมการวิชาการ
และวางแผนปรับปรุงกลยุทธการเรียนการสอนตอไป
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
๑.๒.๑ ระหวางการสอน จัดใหมีการสังเกตการสอนของอาจารย ในหองเรียน และหองปฏิบัติการ
โดยอาจารยผูรวมสอน และคณะกรรมการวิชาการ
๑.๒.๒ จัดใหนักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย โดยใชแบบประเมินการสอนของอาจารยเปน
รายบุคคลแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชา (course evaluation) และการเขียนบรรยาย เมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอนแตละรายวิชา
๑.๒.๓ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จัดใหมีการสัมมนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา เพื่อคนหา
ปญหาและความตองการในการพัฒนาทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทนจากแหลงฝก ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
๒.๒ คณะกรรมการฯ วางแผนประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
๒.๓ ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้นป และจาก
ผูสําเร็จการศึกษาทุกรุน
๒.๔ คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะห และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใชขอมูล
ยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
๒.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามบัณฑิตใหม โดยสํารวจขอมูลจากนายจาง และ/หรือ
ผูบังคับบัญชา รวมทั้งผูใชบริการโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ
๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
กําหนดใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสยาม รวมกับผูทรงคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตรอยางนอย 1 ทาน เปนผูประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหลักสูตร
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๑๑๔

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร รวบรวมขอ มูลการประเมิน ทั้งจากหลักสูตร ตัวบงชี้ ผลการ
ดําเนินงานและการประเมินประสิทธิผลของการสอน และจัดทํารายงานนําเสนอคณบดี และคณะกรรมการ
วิชาการ
๔.๒ สัมมนาอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อหาขอสรุปในการปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ
๔.๓ คณะกรรมการหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งกลยุทธการสอน และการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมตอไป
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