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แนะนาคณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อสถาบัน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Nursing, Burapha University
ที่ทาการ:

169 ถนนลงหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (20131)
เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางเมตร

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ศึกษาถึงความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน และได้ตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ในทีมสุขภาพ
พร้อมทั้งมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งสอดคล้องกับงานเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลก และของประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้รับโครงการผลิต
บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 25252529 และได้รับอนุมัติจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2525 และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2526
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้รับ
การสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาตามกฎหมาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จึงโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมีนิสิตภาคปกติสาเร็จการศึกษาไปแล้ว 30 รุ่น นิสติ ภาคพิเศษ สาเร็จการศึกษา
ไปแล้ว 13 รุ่น บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาล
และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและองค์กรต่าง ๆ
สีและต้นไม้ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
สีประจาคณะฯ:
สีแสด หมายถึง ความขยัน ความมุมานะ ความพยายาม
ต้นไม้ประจาคณะฯ: ต้นแคแสด เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ สูงประมาณ 15-20 เมตร
เรือนยอดทรงกลมทึบ ใบยอดรูปรี ปลายใบแหลม ช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง
ออกดอกตลอดปี ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์
วิสัยทัศน์
ขุมปัญญาด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ
The Wisdom of Nursing for the Well-being of Mankind
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พันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติพินธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการทางานเป็นทีม สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสุขภาวะของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
3. ให้บริการวาการเพื่อสร้างเข้มแข็งและพึงตนเองได้ ทั้งของชุมชนและสังคม ตลอดจน
ดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพระดับสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความเป็นมืออาชีพ
อัตลักษณ์
บัณฑิตรักษ์สุขภาพ “เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพตนเอง (Self care)”
(ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา)
ปัจจุบันมีการปรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพ: ใฝุเรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม
หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ เสียสละ ขยัน อดทน หมั่นเพียร สู้งาน มุ่งประโยชน์
ส่วนรวม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้
(ข้อมูลวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560)
เอกลักษณ์
เป็นผู้นาในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
อุตสาหกรรม
ค่านิยมองค์กร (Core value)
NURSE: สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว ยอมรับกัน รอบรู้ สู่ความเป็นเลิศ
N: Novelty
สร้างสรรค์
U: Unity
เป็นหนึ่งเดียว
R: Respect
ยอมรับกัน
S: Smart
รอบรู้
E: Excellence สู่ความเป็นเลิศ
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.

จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
๑. รูปแบบ: เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
๒. ภาษาที่ใช้: ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นบางรายวิชา
2.1 ใช้ภาษาไทยเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาชีพ
เป็นส่วนใหญ่
2.2 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกัน (ทวิภาษา) ในการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษาปกติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
ในการสอนอย่างน้อยร้อยละ 10
3. การรับเข้าศึกษา: รับนิสิตไทย หากนิสิตต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยก็สามารถสมัคร
เข้าศึกษาได้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(๑) นางสาวสุวรรณี มหากายนันท์
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)

ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2528
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(2) นางสาวธนวรรณ อาษารัฐ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2538
ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
พ.ศ. 2528
(3) นางยุวดี ลีลัคนาวีระ
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2537
ประกาศนียบัตรพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
พ.ศ. 2526
(4) นางอุษา เชื้อหอม
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Nursing)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2534
พย.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2528
(5) นางสาวสาวิตรี วงศ์อินจันทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 255๖
พย.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๘
อาจารย์ผู้สอน

๑.
2.

๓.
๔.
๕.

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ชั้น 3 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
นางสาววัลภา คุณทรงเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์)
พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)
นางอาภรณ์ ดีนาน
รองศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน)
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
นางสาวนิภาวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
สามารถกิจ
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
นางสาวดารัสนี โพธารส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
นางสาวสุวรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
มหากายนันท์
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

5
ชื่อ
๖. นางยุพิน ถนัดวณิชย์

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
๗. นางวชิราภรณ์ สุมนวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาล)
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์)
๘. นางชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลศึกษา)
Ph.D. (Nursing)
๙. นางสาวเขมารดี มาสิงบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
ค.ม.(การบริหารการพยาบาล)
D.S.N. (Nursing)
1๐. นางสาวอังคนา จงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
๑๑. นางสาวสายฝน ม่วงคุ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
(ต่อเนื่อง 2 ปีเทียบเท่าปริญญาตรี)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
Ph.D. (Nursing Science)
1๒. รอ.หญิง พัทธ์ชนก
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วิถีธรรมศักดิ์
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
(ลาศึกษาต่อในประเทศ)
1๓. นางสาวณชนก เอียดสุย
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
1๔. นางปณิชา พลพินิจ
อาจารย์
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
Ph.D. (Nursing Science)
๑๕. นางสาววริษา กันบัวลา
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
๑๖. นางสาวอาทิตยา
อาจารย์
พย.บ.
อติวิชญานนท์
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
๑๗. นายนนทกร ดานงค์
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
๑๘. นางสาววิภา วิเสโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.(Nursing Science)
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สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
ชั้น 4 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
๑. นางสมสมัย รัตนกรีฑากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
วท.ม. (การเจริญพันธุ์
และวางแผนประชากร)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
๒. นางสาวพรนภา หอมสินธุ์
รองศาสตราจารย์ พย.บ.
วท.ม. (พยาบาลสาธารณสุข)
พย.ด.
๓. นางสาวชนัญชิดาดุษฎี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ทูลศิริ
และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข)
๔. นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ รองศาสตราจารย์ พย.บ.
วท.ม. (วิทยาการระบาด)
พย.ด.
๕. นางยุวดี ลีลัคนาวีระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
วท.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน)
๖. นางสาววรรณรัตน์ ลาวัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
Ph.D. (Health Science)
๗. นางสาวนิสากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
กรุงไกรเพชร
วท.ม. (เวชศาสตร์ชุมชน)
Dr.P.H. (Public Health Nursing)
๘. นายตระกูลวงศ์ ฦาชา
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
(ลาศึกษาต่างประเทศ)
๙. นางสาวปาจรา โพธิหัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย)
1๐. นางสาวอโนชา
อาจารย์
พย.บ.
ทัศนาธนชัย
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัว)
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ชื่อ
1๑. นางสาวชรัญญากร วิริยะ
๑๒ นางสาวอริสรา ฤทธิ์งาม

1๓. นางสาวพัชรินทร์ พูลทวี
1๔. นางสาวสุธารัตน์
ชานาญช่าง

1.
2.

3.

๔.
5.

ตาแหน่ง
อาจารย์

คุณวุฒิ

พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาล)
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย)
(ลาศึกษาต่อในประเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
Ph.D. (Nursing)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
ชั้น 5 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
นางอุษา เชื้อหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
วท.ม. (พยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
นางสุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (การเจริญพันธุ์
และวางแผนประชากร)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
นางวรรณี เดียวอิศเรศ
รองศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
วท.ม. (พยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
นางสาวศิริวรรณ
รองศาสตราจารย์ พย.บ.
แสงอินทร์
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)
นางตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหาร
สาธารณสุข)
พย.ม. (การพยาบาลศึกษา)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
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ชื่อ
6. นางสาววรรณทนา
ศุภสีมานนท์
7. นางสาวจันทิมา ชินสร้อย
8. นางสาวนารีรัตน์ บุญเนตร

9. นางสาวช่อทิพย์ ผลกุศล
๑๐. นางสาวศิรินภา แก้วพวง
๑๑. นางสาวอารียา สมรูป

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)
Ph.D. (Nursing)
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลครอบครัว)
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลมารดา
และทารกแรกเกิด)
พย.ด. (Nursing)
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การผดุงครรภ์ขั้นสูง)
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การผดุงครรภ์)
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
พย.ม. (การผดุงครรภ์)

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ชั้น 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
๑. นางนุจรี ไชยมงคล
รองศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
๒. นางสาวจิรกุล ครบสอน
อาจารย์
พย.บ
พย.ม.(การพยาบาลเด็ก)
3. นางสาวจินตนา วัชรสินธุ์
รองศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม. (อนามัยครอบครัว)
M.S. (Nursing Science)
Ph.D. (Nursing Science)
4. นางสาวยุนี พงศ์จตุรวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ ชั้นสูง
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Ph.D. (Nursing)
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ชื่อ
5. นางสาวนฤมล ธีระรังสิกุล

6. นางสาวศิริยุพา
สนั่นเรืองศักดิ์
7. นางสาวพจนารถ สารพัด
8. นางวณิตา ขวัญสาราญ
9. นางณัชนันท์ ชีวานนท์
10. นางสาววชรีกร
อังคประสาทชัย
11. นางสาวสาวิตรี
วงศ์อินจันทร์
12. รอ.หญิง นาตยา แสงใส
13. นางสาวรุ่งนพนันท์
เขียวสุประเสริฐ
๑๔. นางสาวปุณญิศาฐ์
จรินทร์ธนันต์

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชนั้ สูง
ส.บ. (บริหารสาธารณสุข)
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
วท.ม. (อนามัยครอบครัว)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
Ph.D. (Nursing Science)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (พยาบาล)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Ph.D. (Nursing Science)
อาจารย์
พย.บ
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
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1.

2.

3.
4.

5.

๖.

๗.

๘.
๙.

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
ชั้น 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
นางจิณฑ์จุฑา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
ชัยเสนา ดาลลาส
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์)
Ph.D. (Nursing Science)
รอ.หญิง ชนัดดา แนบเกษร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี
(พยาบาล)
ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
Ph.D. (Medical Science)
นางสาวภรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
เฮงอุดมทรัพย์
M.NS. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)
นางพิชามญชุ์ ปุณโณทก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลศาสตร์)
วท.ม. (สุขภาพจิต)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช)
Ph.D. (Nursing)
นางสาวธนวรรณ อาษารัฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์)
นางสาวพรพรรณ ศรีโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช)
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
นางสาวดวงใจ วัฒนสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช)
Ph.D. (Nursing)
นางสราวลี สุนทรวิจิตร
อาจารย์
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พย.ม. (การพยาบาลศึกษา)
นางสาวสาวิตรี หลักทอง
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวช)

11
ชื่อ
1๐. นางสาวภาคินี เดชชัยยศ

ตาแหน่ง
อาจารย์

1๑. นางสาวจันทนา
เกิดบางแขม

อาจารย์

1๒. นางสาวหทัยชนก
เผ่าวิรยิ ะ

อาจารย์

๑๓. นางรัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี

อาจารย์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณวุฒิ
พย.บ.
วท.ม. (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน)
พย.บ.
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
พย.ม. (การพยาบาลสุภาพจิต
และจิตเวช)
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต)
พย.บ.
พย.ม. (พยาบาลศาสตร์)

สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
ชั้น 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
นางสาวอารีรัตน์ ขาอยู่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลสาธารณสุข)
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
D.S.N. (Nursing)
นางอาภา หวังสุขไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Ph.D. (Nursing Science)
นางโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาล)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Ph.D. (Nursing Science)
นางบุญญาภา โพธิ์เกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
นางสาวสหัทยา รัตนจรณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์)
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Ph.D. (Applied Science)
นายดารงค์ศักดิ์ สงเอียด
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
นางสาวกิ่งดาว การะเกต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
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ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
8. นางสาวลัดดาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พุทธรักษา
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
9. นางสาวฉวีรัตน์ ชื่นชมกุล
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
10. นางภรณี สวัสดิ์-ชูโต
อาจารย์
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)
ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Ph.D. (Human Resource
Development)
11. นางสาวสิริพิมพ์ ชูปาน
อาจารย์
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)

1.

๒.
๓.

๔.
๕.

สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
ชั้น ๑ อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
นายพรชัย จูลเมตต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
M.S. (Gerontology)
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
นางสาววารี กังใจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
พย.ด.
นางสาวนัยนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
พิพัฒน์วณิชชา
และผดุงครรภ์ชั้นสูง
พย.ม. (การพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์)
Ph.D. (Nursing)
นางอรพินท์ หลักแหลม
อาจารย์
วท.บ. (พยาบาล)
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
Ph.D. (Nursing Science)
นางสาวศศิธร กรุณา
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
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ชื่อ
๖. นางสาวชลธิชา จันทคีรี
๗. นางสาวอรวรรณ กูลจีรัง
๘. นายวัชรา ตาบุตรวงศ์
๙. นางสาววะนิดา น้อยมนตรี

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
อาจารย์
พย.บ.
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
Ph.D. (Nursing)

คณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ชื่อ
ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
1. นางสุวรรณา
รองศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาล)
จันทร์ประเสริฐ
สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข)
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
2. นางพิริยา ศุภศรี
รองศาสตราจารย์ วท.บ. (พยาบาล)
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)
สถานที่จัดการเรียนการสอน
๑. การสอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบัติการในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการพยาบาล
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
2. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับ ดังนี้
2.1 ระดับปฐมภูมิ ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และชุมชน
ในเขตภาคตะวันออก
2.2 ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลบาง
ปะกง และโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคตะวันออก
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเชื่อว่า บุคคล ประกอบด้วย กาย จิต
สังคม จิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม และมีความเป็นพลวัต ช่วงชีวิตของบุคคลอยู่บน
เส้นทางความต่อเนื่องของสุขภาพ และความเจ็บปุวย การพยาบาลมีเปูาหมายเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ การสนับสนุนให้บุคคลมีวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับสังคมโลก สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมทั้ง
การตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้ครอบคลุมอย่างเป็น
องค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
การพยาบาล เป็นวิชาชีพแห่งการปฏิบัติที่มีพันธะสัญญาต่อสังคมในการให้บริการสุขภาพ
โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของ
ผู้ใช้บริการ ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุทั้งที่มี
สุขภาพดี และเจ็บปุวย โดยครอบคลุมการเจ็บปุวยที่หลากหลาย สนับสนุนให้บุคคลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และดารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตด้านสุขภาพ
การเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างเอื้ออาทรและเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้เรียน
โดยใช้สถานการณ์จริงเป็นสื่อในการเรียนรู้ (Transformative Learning) มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพและระบบสุขภาพของชุมชนในภูมิภาคตะวันออก
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสุข เกิดความรักในการเรียนรู้ มีการแสดงออกถึง
ความเป็นไทยและมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เน้นการใช้หลักปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ผู้เรียนได้รับจากหลักสูตรนี้ เป็นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ได้ มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเชิงวิชาชีพ สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถทางภาษา เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นสากล สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อค้นหาความรู้ และมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล สามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นผู้นาในการดาเนินชีวิตด้านสุขภาพ
และเป็นพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสมดุลภายใต้หลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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-วัตถุประสงค์1. หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาล ที่มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนด้านการพยาบาล ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยร้อยละ 90 ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลได้
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ และมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ บูรณาการ
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติการพยาบาล ตามขอบเขตของพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณ
2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2.5 มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตลอดจนสามารถทางานเป็นทีม
2.6 แสดงออกถึงภาวะผู้นาทางด้านสุขภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ
2.7 มีการพัฒนาตนเอง เป็นพลเมืองดีของสังคม ดารงตนตามหลักปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
1. ระบบหลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีการศึกษา/ 8 ภาคการศึกษาปกติ
แต่ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปีที่ ๒
การดาเนินการหลักสูตร
1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
๑.๑ วิชาภาคทฤษฎีจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-1๖.๕0 น.
๑.๒ วิชาภาคปฏิบัติ/ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในวันจันทร์-วันศุกร์
๑.๒.๑ เวรเช้า เวลา 08.00-16.00 น.
๑.๒.๒ เวรบ่าย เวลา 16.00-24.00 น.
๑.๒.๓ เวรดึก เวลา 24.00-08.00 น.
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๑.๓ การจัดการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ไม่เกิน 35 ชั่วโมง (ยกเว้นในสัปดาห์ที่มี
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียน
ที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บปุวยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ
2.4 คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ภาคปกติขั้นปริญญาตรี พ.ศ.255๕
ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
หลักสูตร
1.1 จานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต
1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
107 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
28 หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ)
79 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
๑.๓ รายวิชา
1.๓.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
๑) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
๑.๑) ภาษาอังกฤษบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
๑.๒) ภาษาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language Skills for
Communication
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๑.๓) กลุ่มอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
2 (1-3-2)
Marine Travel Medicine
85111059 การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
๑.๔) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Economics of Everyday Life
40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
Contemplative Education for Self
Development
87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Natural Disasters
๑.๕) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)
Systems Thinking and Problem Analysis
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
Arts and Creativity
๑.๖) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)
Information Skills in Knowledge-based
Society
1.๒.๑ หมวดวิชาเฉพาะ จานวน 107 หน่วยกิต
1) วิชาแกน (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ) จานวน 28 หน่วยกิต
10710159 จิตวิทยาสาหรับการพยาบาล
1 (1-0-2)
Psychology for Nursing
10720259 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับการพยาบาล
3 (3-0-6)
Pathophysiology for Nursing
10720359 โภชนศาสตร์สาหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
Nutrition for Nurses
10720459 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล
2 (2-0-4)
Aesthetic Relationship for Nursing
10730559 การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
Nursing Research and Inquiry
30510159 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology and Parasitology
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30811659 ฟิสิกส์สาหรับการพยาบาล
Physics for Nursing
31620259 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science
68010159 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
68010259 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory
68011159 สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับการพยาบาล
Human Physiology for Nursing
79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Principle of Pharmacology
๒) วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ) จานวน 79 หน่วยกิต
2.1) รายวิชาทฤษฎี จานวน 51 หน่วยกิต
10120159 การพยาบาลชุมชน 1
Community Nursing I
10140259 การพยาบาลชุมชน 2
Community Nursing II
10140359 การพยาบาลชุมชน 3
Community Nursing III
10230159 การพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 1
Maternity Nursing and Midwifery I
10230259 การพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 2
Maternity Nursing and Midwifery II
10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing I
10330259 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing II
10330359 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
Adult Nursing III
10420159 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพ
การพยาบาล 1
Law, Ethics and Professional Nursing I

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-3-1)
4 (3-3-6)
3 (3-0-6)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
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10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพ
การพยาบาล 2
Law, Ethics and Professional Nursing II
10420359 การบริหารการพยาบาล 1
Nursing Administration I
10440459 การบริหารการพยาบาล 2
Nursing Administration II
10520159 การพยาบาลผู้สูงอายุ
Gerontological Nursing
10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
Mental Health and Psychiatric Nursing I
10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
Mental Health and Psychiatric Nursing II
10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
Mental Health and Psychiatric Nursing
III
10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
Basic Concepts in Nursing
10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Theory
10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1
Fundamental Nursing I
10720959 การพยาบาลพื้นฐาน 2
Fundamental Nursing II
10820159 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพ
ปกติ
Nursing Care for Well Children and
Adolescents
10830259 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพ
เบี่ยงเบน
Nursing Care for Children and
Adolescents in Health Deviation

2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)
4 (2-4-6)
2 (2-0-4)

3 (3-0-6)
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2.๒) รายวิชาปฏิบัติ จานวน ๒๘ หน่วยกิต
10120459 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
Practicum of Community Nursing I
10140559 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
Practicum of Community Nursing II
10140659 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
Practicum of Community Nursing III
10230359 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 1
Practicum of Maternity Nursing and
Midwifery I
10240459 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 2
Practicum of Maternity Nursing and
Midwifery II
10330459 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Practicum of Adult Nursing I
10340559 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Practicum of Adult Nursing II
10440559 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
Practicum of Nursing Administration
10530259 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Practicum of Gerontological Nursing
10640459 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
Practicum of Mental Health and
Psychiatric Nursing I
10640559 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
Practicum of Mental Health and
Psychiatric Nursing II
10721059 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Practicum of Fundamental Nursing
10820359 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี
ภาวะสุขภาพปกติ
Practicum of Nursing Care for Healthy
Children and Adolescents

1 (0-4-1)
2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
3 (0-12-3)

3 (0-12-3)

3 (0-12-3)
2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
1 (0-4-1)
2 (0-8-2)
1 (0-4-1)
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10830459 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มี
2 (0-8-2)
ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
Practicum of Nursing Care for Children
and Adolescents in Health Deviation
1.๒.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียน
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) รายวิชาที่เปิดสอนสาหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์
10120759 การพยาบาลอาชีวอนามัย
2 (1-3-2)
Occupational Nursing
10420659 แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
Introduction for Business Concepts
in Health Care Services
10420759 วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ
2 (2-0-4)
Culture and Health
10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
Culture and Elderly Care
10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)
Natural Approach to Holistic Care
10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
2 (2-0-4)
Life Skills for Mental Health Promotion
10721159 ภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
English for Nurses
10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
Mindfulness Cultivation for Wisdom
10741459 การพยาบาลสาธารณภัย
2 (2-0-4)
Disaster Nursing
10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก
2 (2-0-4)
Play and Development in Early
Childhood
๒) รายวิชาที่เปิดสอนสาหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัย
10310659 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
2 (1-2-3)
เบื้องต้น
First Aid and Basic Life Support
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10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
Culture and Elderly Care
10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 2 (2-0-4)
Natural Approach to Holistic Care
10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
2 (2-0-4)
Life Skills for Mental Health Promotion
10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
Mindfulness Cultivation for Wisdom
10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก
2 (2-0-4)
Play and Development in Early
Childhood
ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสของหน่วยงาน ดังนี้
100-149
คณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้
101XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
102XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
103XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
104XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารทางการพยาบาล
105XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
106XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
107XXXXX หมายถึง รายวิชากลางคณะพยาบาลศาสตร์
108XXXXX หมายถึง กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
200-269
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
300-349
คณะวิทยาศาสตร์
400-449
คณะศึกษาศาสตร์
550-599
คณะแพทยศาสตร์
680-689
คณะสหเวชศาสตร์
770-779
คณะดนตรีและการแสดง
790-799
คณะเภสัชศาสตร์
850-874
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
875-884
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
999xxx
สถาบันภาษา
เลขรหัสหลักที่ 4
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสหลักที่ 5-6 หมายถึง ลาดับของรายวิชาในกลุ่มสาขาวิชา
เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา

23
หมายเหตุ:
1. การคิดชั่วโมงในรายวิชา
1.1 รายวิชาทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.2 รายวิชาที่ใช้เวลาฝึกในห้องปฏิบัติการ 1 หน่วยกิตเท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.3 รายวิชาที่มีการฝึกงานหรือทาโครงงาน 1 หน่วยกิตเท่ากับ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.4 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาล 1 หน่วยกิตเท่ากับ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(ข้อ 1.1-1.3 คิดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 7 การคิดหน่วยกิต ส่วนข้อ 1.4 ใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 หัวข้อโครงสร้างหลักสูตร)
2. การคิดจานวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชา
ให้เท่ากับจานวนหน่วยกิตข้างหน้า ทั้งนี้เป็นไปตามมติกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 ณ วันที่ 12 มกราคม 2553
3. การแบ่งระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการศึกษาภาคปกติจะจัดแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาคือภาคต้นและภาคปลาย แต่ถ้ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษานั้น ก็จะแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน
ดังความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)
ตามความในข้อ 5 ระบบการจัดการศึกษา
แผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ในแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา (ปรับเปลี่ยนรายวิชาตามมติที่ประชุมวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และ และบันทึกข้อความจากสถาบันภาษา ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ) ดังนี้
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
85111059 การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life
68010159 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy
68010259 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
Basic Human Anatomy Laboratory
30510159 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
30811659 ฟิสิกส์สาหรับการพยาบาล
Physics for Nursing
10710159 จิตวิทยาสาหรับการพยาบาล
Psychology for Nursing
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
1 (0-3-1)
3 (2-3-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
19 (16-8-34)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
Marine Travel Medicine
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
Systems Thinking and Problem Analysis
40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
Contemplative Education for Self
Development
24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
Information Skills in Knowledge-based
Society
68011159 สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับการพยาบาล
Human Physiology for Nursing
31620259 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Biochemistry for Health Science
10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
Basic Concepts in Nursing
XXXXXXXX เลือกเสรี
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
2 (1-3-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
4 (3-3-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
22 (20-6-40)
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

วิชาเฉพาะ

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural Disasters
10420359 การบริหารการพยาบาล 1
Nursing Administration
10720259 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับการพยาบาล
Pathophysiology for Nursing
79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
Principle of Pharmacology
10120159 การพยาบาลชุมชน 1
Community Nursing I
10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1
Fundamental Nursing I
10120459 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1
Practicum of Community Nursing I
10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล
Nursing Theory
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (1-4-4)
1 (0-4-1)
2 (2-0-4)
21 (18-8-39)
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หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics of Everyday Life
10520159 การพยาบาลผู้สูงอายุ
Gerontological Nursing
10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
Mental Health and Psychiatric Nursing I
10420159 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล
1
Law, Ethics and Professional Nursing I
10820159 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพ
ปกติ
Nursing Care for Well Children and
Adolescents
10720359 โภชนศาสตร์สาหรับพยาบาล
Nutrition for Nurses
10720959 การพยาบาลพื้นฐาน 2
Fundamental Nursing II
10820359 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะ
สุขภาพปกติ
Practicum of Nursing Care for Healthy
Children and Adolescents
XXXXXXXX เลือกเสรี
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)
4 (2-4-6)
1 (0-4-1)

2 (2-0-4)
19 (16-8-35)
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หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
10721059 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
Practicum of Fundamental Nursing
10720459 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล
Aesthetic Relationship for Nursing
รวม (Total)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
2 (0-8-2)
2 (2-0-4)
4 (2-8-6)
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)

10230159 การพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 1
Maternity Nursing and Midwifery I
10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
Adult Nursing I
10330259 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
Adult Nursing II
10730559 การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
Nursing Research and Inquiry
10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing II
10830259 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพ
3 (3-0-6)
เบี่ยงเบน
Nursing Care for Children and
Adolescents in Health Deviation
10530259 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-8-2)
Practicum of Gerontological Nursing
10830459 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะ
2 (0-8-2)
สุขภาพเบี่ยงเบน
Practicum of Nursing Care for Children
and Adolescents in Health Deviation
รวม (Total)
20 (16-16-36)
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หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
10230259 การพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 2
Maternity Nursing and Midwifery II
10330359 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
Adult Nursing III
10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพ
การพยาบาล 2
Law, Ethics and Professional Nursing II
10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
Mental Health and Psychiatric Nursing
III
10230359 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 1
Practicum of Maternity Nursing and
Midwifery I
10330459 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Practicum of Adult Nursing I
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (0-12-3)

3 (0-12-3)
16 (10-24-26)
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หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา
10140259 การพยาบาลชุมชน 2
Community Nursing II
10140359 การพยาบาลชุมชน 3
Community Nursing III
10440459 การบริหารการพยาบาล 2
Nursing Administration II
10240459 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก
และการผดุงครรภ์ 2
Practicum of Maternity Nursing and
Midwifery II
10340559 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Practicum of Adult Nursing II
10640459 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
Practicum of Mental Health and
Psychiatric Nursing I
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (0-12-3)

2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
13 (6-28-19)

31
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา
วิชาเฉพาะ

วิชา
เลือกเสรี

10140559 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
Practicum of Community Nursing II
10140659 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
Practicum of Community Nursing III
10440559 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
Practicum of Nursing Administration
10640559 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
Practicum of Mental Health and
Psychiatric Nursing II
XXXXXXXX เลือกเสรี
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง)
2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
2 (0-8-2)
1 (0-4-1)
2 (2-0-4)
9 (2-28-11)

คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา ทักษะ
ทางภาษา เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and
language structure; language skills for communication in daily life
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะทางภาษาเพื่อใช้สื่อสารในระดับมหาวิทยาลัย
Skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and
language structure; strategies for English language learning; language skills for
communication in college level
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99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและในสถานประกอบการ
โดยใช้การเรียบเรียงที่เหมาะสม
English writing for daily-life and workplace communication using
appropriate organizations
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่บริบท และสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reason; integration of language skills for
efficient communication suitable with context and situations both in daily life
and for academic purposes
59810259 เวชศาสตร์การท่องเที่ยวทางทะเล
2 (1-3-2)
Marine Travel Medicine
โรคหรืออุบัติเหตุที่พบในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล การประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
การปูองกันโรคที่เกี่ยวข้อง การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน
การบูรณาการความรู้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่
Diseases or accidents in the marine travel area, health information,
disease prevention, pre-travel preparation and first aids which are proper and
standardized, integrating knowledge into the context of the area
85111059 การออกกาลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
2 (1-2-3)
Exercise for Quality of Life
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการออกกาลังกายที่สัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิต การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ธรรมชาติของตนเองในการออกกาลังกายและการเลือก
กิจกรรมการออกกาลังกาย กีฬาไทย กีฬาสากล พัฒนาการทางสังคมและการสร้างเสริมพฤติกรรม
สังคมที่เหมาะสม ภาษา และการสื่อสารความหมายด้านการออกกาลังกายและกีฬา น้าใจนักกีฬา
คุณธรรมจริยธรรม สมรรถภาพ สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การออกกาลังกายที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมสาหรับตน รักษ์สุขภาพ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
Knowledge, understanding and awareness about exercise and its
relation to quality of life; the nature of our body and exercise for promotion of
health; principle of choosing exercise activities; a study of Thai as well as
international sports; the practice of social and appropriate behaviors; terminology
commonly used for communication in exercise and sports; sportsmanship and ethics
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in sports; Physical and mental fitness; safety in exercise and sports; application of
knowledge and understanding in exercise into everyday life
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Economics of Everyday Life
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม
ทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงิน
และการธนาคาร เงินเฟูอ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจาวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
Concepts and basic principles of economic activities in both micro and
macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs
of production, national income, money and banking, inflation and deflation, public
finance, international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the
application of economic perception on everyday life in general
40430659 จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง
2 (2-0-4)
Contemplative Education for Self Development
การพัฒนาตนเองสาหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในยุคโลกาภิวัตน์โดยใช้แนวคิดจิตต
ปัญญาเป็นฐาน เน้นการให้คุณค่ากับการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ และการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์
สู่การพัฒนาศักยภาพที่สูงสุด แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง การคิดอย่างเป็นระบบ การเรียนรู้ที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน
การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ การพัฒนาทักษะและคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความใฝุเรียนและฝึกตนเองอย่างต่อเนื่องและอย่างสมดุลทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ
การรู้จักจิตของตนเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ปัญญาในการใช้ชีวิตและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
Self development for expected graduates in globalization by using
contemplative education as a basis focusing on the value of learning through
concentration and reflection to allow students to develop full potential, concepts
and learning process, integration and interdisciplinary, learning through direct
experience, system thinking, learning leading to internal change, deeply-acquired
listening, aesthetic conversation, personality science, skill development and learning
quality in order to encourage student eager to learn and practice continuously with
physical, mental and spiritual balance, comprehension of self-soul change leading to
wisdom for daily life and advancing professional and career opportunities in today’s
society
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87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
3 (3-0-6)
Natural Disasters
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย การเตือนภัย การเฝูาระวังติดตาม ผลกระทบ
การประเมินความเสียหาย การบรรเทาและการฟื้นฟู การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง ไฟปุา
น้าท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว สึนามิ การกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้น
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Natural disasters in Thailand, warning, monitoring, effect, damage
assessment, mitigation and rehabilitation of climate change, drought, forest fire,
flood, landslide, earthquake, tsunami, coastal erosion using geoinformation
technology, retrieving data from related organizations
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
2 (2-0-4)
Systems Thinking and Problem Analysis
ความหมาย หลักการ ความสาคัญ และการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
การคิดที่ใช้ในกระบวนการคิดเชิงระบบ เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์
สภาพการณ์ปัญหา การค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล
การสร้างแผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนาหลักการการคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชาต่าง ๆ
ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่าง ๆ
Definition principle significance and systems thinking with learning
organization, understand systems thinking, systems thinking tools, analyse problems,
search for pattern and relations of problems, associate causes and effects, create
causal loop diagram, apply systems thinking to other subjects, adapt systems thinking
for various problem solving
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
Arts and Creativity
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการ
สร้างสรรค์ ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์
ที่มีต่อชีวิต และสังคมการสร้างสรรค์ด้วยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ของ
ตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
Introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and aesthetics,
creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art and
creative work for life and society, the course offers opportunity for the students to
using holistic thinking skill gained from their experience to improve their quality of
life, and to be knowledgeable and visionary
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24510159 ทักษะสารสนเทศในสังคมฐานความรู้
3 (3-0-6)
Information Skills in Knowledge-Based Society
บทบาทของสารสนเทศในบริบทสังคมฐานความรู้ สารสนเทศในบริบทขององค์กร
และในชีวิตประจาวัน ทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการเข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น ทักษะ
ทางสารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าและวิจัย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การสรุป
การตีความ การประเมิน การเรียบเรียงการอ้างอิงและการนาเสนอสารสนเทศในลักษณะต่าง ๆ
การใช้สารสนเทศอย่างเป็นธรรม การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในระบบ
สารสนเทศ
Role of information in Knowledge-based society; context of
information in organization and daily life; information resources; search strategies;
procedure for accessing information; information skills for study and research;
analyzing, synthesizing, summarizing, interpreting, evaluating, arranging, citing and
presenting information in various types; faire use of information; ethical creating
academic work, ethics in information systems
2) หมวดวิชาเฉพาะ
107 หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ)
28 หน่วยกิต
10710159 จิตวิทยาสาหรับการพยาบาล
1 (1-0-2)
Psychology for Nursing
แนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา และพัฒนาการของมนุษย์ กระบวนการของความคิด
อารมณ์ การรับรู้ และการเรียนรู้ บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเอง การปรับตัว และการพัฒนาตนเอง
Concept, theories of psychology and human development; process of
cognition, emotion, perception, and learning; personality, self-understanding,
adaptation, and self development
10720259 พยาธิสรีรวิทยาสาหรับการพยาบาล
3 (3-0-6)
Pathophysiology for Nursing
ศึกษาโครงสร้างและกลไกการทางานของร่างกายในภาวะที่ผิดปกติจากการเกิดโรค
ส่งผลกระทบต่อสมดุลของร่างกาย รวมทั้งความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงที่ร่างกาย
ตอบสนองต่อภาวะผิดปกตินั้น ได้แก่ เซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ความสมดุลของน้า อิเล็คโทรลัยท์ และ
กรด-ด่าง ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
Study of structures and functional mechanisms in abnormal conditions
from a disease(s), that affects physical balance; relationships of signs and symptoms
responding to the abnormal conditions such as cells; immune system; nervous
system; muscular system; cardio-vascular system; urinary tract system; balance of
fluid, electrolytes, acid and base; endocrine glands; and reproductive system
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10720359 โภชนศาสตร์สาหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
Nutrition for Nurses
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ โภชนาการกับภาวะสุขภาพ
และการเจ็บปุวย ผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ หลักการประเมินภาวะโภชนาการ โภชนาการ
สาหรับคนปกติในแต่ละช่วงวัย อาหารเฉพาะโรคและการเจ็บปุวย
Concepts and theories related to nutrition, nutrition, health and
illness, impact of malnutrition, nutritional assessment, nutrition for human being
across lifespan, and nutrition for specific diseases
10720459 สุนทรียสัมพันธ์เพื่อการพยาบาล
2 (2-0-4)
Aesthetic Relationship for Nursing
แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อย่างมีสุนทรียะ เรียนรู้เงื่อนไข
ของการสร้างสัมพันธภาพจากความแตกต่างระหว่างบุคคล การฟังอย่างใส่ใจ การสร้างความเข้าใจ
การแสดงออกอย่างแท้จริง การจัดการกับความขัดแย้งในใจ สู่ความเข้าใจในเงื่อนไขของภาวะสุขภาพ
และการใช้สัมพันธภาพอย่างสุนทรียะเพื่อการพยาบาล
Aesthetic human-to-human relationship, relationship establishment
and its stipulation, individual difference, active listening, understanding, genuine
expression, and management of internal conflicts, to achieve better understanding
about conditions related to health and the use of aesthetic relationship for nursing
10730559 การวิจัยและการสืบค้นทางการพยาบาล
3 (3-0-6)
Nursing Research and Inquiry
แนวคิดและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล การสืบค้นและการตัดสินใจเลือกใช้
ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการวิจัย การพัฒนาการพยาบาลและทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จริยธรรมการวิจัยทางการพยาบาล และการนาผลการวิจัยมาใช้
Nursing research concepts and methodology, searching and selecting
data and information for the sake of doing research, nursing development and selfdirected learning, ethics in nursing research, and research utilization
30510159 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 (2-3-4)
Microbiology and Parasitology
โครงสร้างของจุลินทรีย์และปรสิตบางชนิดที่ก่อโรคในมนุษย์ การรุกราน กลไก
การปูองกันตนเองของมนุษย์ต่อเชื้อก่อโรค วิธีการติดต่อและการควบคุมการติดเชื้อ
Structure of some microbes and parasites inside human anatomy that
cause fatal diseases, invasion, self-immune mechanism and epistemology and disease
control
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30811659 ฟิสิกส์สาหรับการพยาบาล
2 (2-0-4)
Physics for Nursing
แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงาน และกาลัง สมบัติเชิงความร้อนของสสาร
ความดัน เสียงและการได้ยิน ไฟฟูาแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรไฟฟูาและความปลอดภัย แสง คลื่น
แม่เหล็กไฟฟูา ฟิสิกส์อะตอมกัมมันตภาพรังสี การประยุกต์ทางการพยาบาล
Force and movement, work, energy, power, heat property of matters,
pressure, sound and hearing, fundamental of electricity and magnetics, electrical
circuit and safety, light, magnetic waves, atomic physics, applied for nursing
31620259 ชีวเคมีสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2 (2-0-4)
Biochemistry for Health Science
ชนิด โครงสร้างและสมบัติของชีวโมเลกุล ตลอดจนเมแทบอลิซึม
Types, structure, and properties of biomolecular and metabolism
68010159 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
2 (2-0-4)
Basic Human Anatomy
รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตาแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ภายใน
ร่างกายมนุษย์ แยกตามระบบดังนี้ โครงสร้างของเซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครง
กระดูกและข้อต่อ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและน้าเหลือง ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบต่อมไร้ท่อ
Morphologic structures, positions and relations of various organs in
each system of human body including structures of cells and tissues, integumentary
system, skeletal system and joints, muscular system, nervous system, blood and
lymph vascular system, respiratory system, digestive system, urinary system,
reproductive system and endocrine system
68010259 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
1 (0-3-1)
Basic Human Anatomy Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษารูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง ตาแหน่ง และความสัมพันธ์
ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์ โดยสอดคล้องกับวิชา 68010159
Laboratorial study of morphologic structures, positions and relations of
various organs in human body related to subject 68010159
68011159 สรีรวิทยาของมนุษย์สาหรับการพยาบาล
4 (3-3-6)
Human Physiology for Nursing
หน้าที่และกลไกการทางานอย่างละเอียดของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมนุษย์
ได้แก่ หน้าที่ของเซลล์ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ
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ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และกระบวนการรักษาสมดุล
ของร่างกาย
Functions and mechanisms of various organ systems in human body,
including function of cell, nervous system, muscular system, circulatory system,
respiratory system, renal system, reproductive system, gastrointestinal system,
endocrine system, and regulation of homeostasis
79223559 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-6)
Principle of Pharmacology
ความหมายของเภสัชวิทยา กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา
และผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ยาปฏิชีวนะ ปฏิกิริยาต่อ
กันของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
Definition of pharmacology, mechanism of drug’s action,
pharmacological activities, toxicity and side effects of drug on systems and organs
inside human body, antibiotics, drug-drug interaction and rational drug use
วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพ)
รายวิชาทฤษฎี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต

10120159 การพยาบาลชุมชน 1
2 (2-0-4)
Community Nursing I
แนวคิดระบบสุขภาพ วิทยาการระบาดสาหรับพยาบาลชุมชน กลวิธีการดูแลสุขภาพ
ชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทพยาบาลใน
งานสร้างเสริมและปูองกันโรค ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรม
ในการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
Concept of health system, epidemiology for community nurses,
community health care strategies for health promotion and prevention in individuals,
families and communities, guidelines for health promotion in aggregates: school
health, occupational health and environmental health, nursing roles in health
promotion and prevention, issues related to cultural diversity and the ethics of
health promotion and prevention
10140259 การพยาบาลชุมชน 2
2 (2-0-4)
Community Nursing II
แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น การประเมิน
ภาวะสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษาโรคเบื้องต้น ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ปัจจุบันพยาบาล
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และภาวะฉุกเฉิน การให้คาแนะนาตามปัญหาสุขภาพ การส่งต่อ การบรรเทาสาธารณภัย บทบาท
และขอบเขตเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และจริยธรรมในการให้การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น
Concepts and principles related to basic medical care, health
assessment, diagnosis, primary care in medical, surgical, emergency care, health
education within health problems, referral system, disaster management, roles and
scopes of basic medical care, issues related to cultural diversity and the ethics of
basic medical care
10140359 การพยาบาลชุมชน 3
2 (2-0-4)
Community Nursing III
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชน กลยุทธ์การดาเนินงาน
สาธารณสุข การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน กลวิธีในการดาเนินงานชุมชน
บทบาทพยาบาลในการดูแลชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวางแผน
การดาเนินงาน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลการดาเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
Concepts and theories related to community health care, public
health implementation strategies, innovative development for community health
problem solving, community implementation strategies, nursing roles in community
care, community health assessment, community diagnosis, planning, implementation
and evaluation, issues related to cultural diversity among social context and cultural
10230159 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3 (3-0-6)
Maternity Nursing and Midwifery I
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การอนามัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์
และการคลอด การพยาบาลแบบองค์รวม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรม
และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and theories related to midwifery, reproductive health,
pregnancy, childbirth; holistic nursing care; breastfeeding promotion, using studentcentered learning process; nursing care concerned with cultural diversity and related
ethical issues
10230259 การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (3-0-6)
Maternity Nursing and Midwifery II
แนวคิดหลักการพยาบาลแบบองค์รวมสาหรับมารดาและทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน
ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดที่ครอบครัวมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียน
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เป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts and principles in holistic nursing care for mothers, fetuses,
and newborns with health complications during childbearing having family
participation; using student-centered learning process; nursing care concerned with
cultural diversity and related ethical issues
10330159 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
2 (2-0-4)
Adult Nursing I
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ ภาวะสุขภาพ การเจ็บปุวยเฉียบพลัน
การตอบสนอง ผลกระทบ และการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟู
สุขภาพสาหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บปุวยเฉียบพลันและครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล
และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ปุวยเฉียบพลัน
Concepts and theories related to adult development, health status,
acute illness, responses and consequences, and holistic nursing care in order to
promote, prevent, cure, and restore their health of adult patients with acute illness
and their families; utilization in medical technology; ethical issues related to nursing
care for acute illness patients
10330259 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
3 (3-0-6)
Adult Nursing II
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บปุวยเรื้อรัง การตอบสนอง ผลกระทบ และ
การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสาหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บปุวยเรื้อรัง
และครอบครัว การดูแลแบบประคับประคอง การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็น
จริยธรรมทางการพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรังและผู้ปุวยระยะสุดท้ายของชีวิต
Concepts and theories related to chronic illness, responses,
consequences, and holistic nursing care in order to promote, prevent, cure, and
restore their health of adult patients with chronic illness and their families; palliative
nursing care, utilization in medical technology; ethical issues related to nursing care
for chronic illness and end of life patients
10330359 การพยาบาลผู้ใหญ่ 3
3 (3-0-6)
Adult Nursing III
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บปุวยวิกฤต การตอบสนอง ผลกระทบ และ
การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพสาหรับผู้ใหญ่ที่เจ็บปุวยวิกฤต
และครอบครัว การใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล และประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลผู้ปุวย
วิกฤต
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Concepts and theories related to critical illness, responses,
consequences, and holistic nursing care in order to promote, prevent, cure, and
restore their health of adult patients with critical illness and their families; utilization
in medical technology; ethical issues related to nursing care for critical illness
patients
10420159 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 1
1 (1-0-2)
Law, Ethics and Professional Nursing I
หลักกฎหมายทั่วไปและกฎหมายวิชาชีพ สิทธิผู้ปุวย พัฒนาการของวิชาชีพการ
พยาบาล ค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาล หลักและทฤษฎีจริยศาสตร์ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ
การพยาบาล
General principle of law and nursing profession law, patient rights,
development of nursing profession, values in nursing profession, principle and
theories of ethics, and codes of conduct in nursing profession
10430259 กฎหมาย จริยธรรม และวิชาชีพการพยาบาล 2
2 (2-0-4)
Law, Ethics and Professional Nursing II
กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
องค์กรวิชาชีพ ประเด็นจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประเด็น แนวโน้ม และการ
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติการพยาบาล โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
Nursing profession law and laws relating to nursing practice, nursing
profession organization, ethical issues in nursing practice, professional issues, trends
and professional development for nursing practice; emphasis is placed on analytical
and critical thinking
10420359 บริหารการพยาบาล 1
1 (1-0-2)
Nursing Administration I
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงาน หลักการดูแลโดยยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง ทฤษฎี
ภาวะผู้นาและผู้ตาม การทางานเป็นทีมภายในและระหว่างวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม
หลักในการจัดการทางการพยาบาล ระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล การจัดองค์การที่เอื้อต่อ
บริบทของการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ และการสื่อสารทางการพยาบาล โดยเน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ
Concepts and theories of administration, principles of patient-centered
care, leadership and followership theories, intra and inter-professional team in the
healthcare delivery system, core nursing management activities, healthcare and
nursing delivery system, organization management as creating a context for
professional practice, and communication in nursing; emphasis is placed on analytical
and critical thinking
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10440459 บริหารการพยาบาล 2
2 (2-0-4)
Nursing Administration II
การบริหารคุณภาพทางการพยาบาล การใช้กิจกรรมหลักในการจัดการ
ทางการพยาบาล เพื่อการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางการพยาบาล การ
บริหารทรัพยากรในการดูแลสุขภาพ และการใช้แนวคิดธุรกิจในการบริการพยาบาล โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
Quality management in nursing service, applying core nursing
management activities in planning, decision making and problem-solving in nursing
situation, resource management in health care, additionally, applying business
concepts in nursing care service; emphasis is placed on analytical and critical thinking
10520159 การพยาบาลผู้สูงอายุ
3 (3-0-6)
Gerontological Nursing
แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการสูงอายุ แนวคิดการดูแลและผู้ดูแล
แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุต่างวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลง
ตามวัยด้านชีว จิต สังคม ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะ
เจ็บปุวย และระยะสุดท้ายของชีวิต กระบวนการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค
การดูแล และการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ โดยเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
Concepts and principle of gerontological nursing, theory of aging,
caregiver and caregiving concepts, transcultural concepts for older adults, ethical
issues related to the care of older adults, aged-related bio-psycho-sociological
changes, problems and needs of older adults in normal, risk and ill conditions, and
the end stage of life, nursing process, health promotion, disease prevention, caring
and rehabilitation for older adults emphasizing critical thinking.
10620159 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing I
แนวคิด หลักการพื้นฐานทางด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การประยุกต์
ทฤษฎีทางชีวประสาทวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และทฤษฎีทางการพยาบาลที่
เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตและการเจ็บปุวยทางจิต กระบวนการพยาบาลในการคัดกรอง สร้างเสริม
และปูองกันปัญหาสุขภาพจิตสาหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
Concepts, principle of mental health and psychiatric nursing; applying
neurobiology, humanity, psychology, sociology, and nursing theories related to
mental health and mental illnesses; nursing process for mental health screening,
promoting, and preventing for individuals who are at risk or having mental health
problems with cultural diversity
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10630259 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
2 (2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing II
หลักการประเมินสุขภาพจิต การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบาบัด การให้การปรึกษา
ด้านสุขภาพ และการพยาบาลผู้ที่อยู่ในภาวะเบี่ยงเบน และเจ็บปุวยทางจิตที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
Principle of mental status examination, therapeutic relationships,
health counseling, and nursing care for individuals with mental health deviation or
having mental illness with cultural diversity
10630359 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3
2 (2-0-4)
Mental Health and Psychiatric Nursing III
พยาธิสภาพของการเจ็บปุวยทางจิต การจาแนกโรคทางจิตเวชและการรักษา
รูปแบบการพยาบาลเพื่อการบาบัดทางจิตเวชรายบุคคลและรายกลุ่มในผู้ที่มีความเจ็บปุวยทางจิต
ภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช การฟื้นฟูทางจิตเวช ที่เน้นครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
Pathology of mental health illnesses, the diagnostics and classification
of psychiatric diseases, and treatment; nursing therapeutic intervention for individual
and group of persons with mental health illnesses; Mental health crisis, mental
health rehabilitation emphasizing family and community participation with cultural
diversity
10710659 แนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
Basic Concepts in Nursing
มโนมติหลักของการพยาบาล วิชาชีพการพยาบาล และองค์ความรู้ทางการพยาบาล
กรอบแนวคิดและรูปแบบการพยาบาล สถานการณ์การพยาบาล การคิดและการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
อย่างมีวิจารณญาณ การปลูกฝังให้เกิดความซาบซึ้งในวิชาชีพการพยาบาล
The nursing metaparadigm, nursing profession, and body of knowledge
of nursing, which emphasize the concepts and model of nursing, nursing situation,
critical thinking and professional decision making, and cultivating the appreciation
of nursing profession
10720759 ทฤษฎีทางการพยาบาล
2 (2-0-4)
Nursing Theory
ประวัติ และการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล ความสาคัญขององค์ความรู้ทางการ
พยาบาลอวิชาชีพ ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การประยุกต์ทฤษฎีการพยาบาลในสถานการณ์
ต่าง ๆ การส่งเสริมารเห็นคุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในองค์ความรู้ทางการพยาบาล
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The history and the development of nursing theory; Significance of body
of knowledge to nursing profession; selected nursing theories; the application of
nursing theory in nursing practice; enhancing the value and appreciation of nursing
knowledge
10720859 การพยาบาลพื้นฐาน 1
3 (1-4-4)
Fundamental Nursing I
แนวคิดการพยาบาลพื้นฐาน กระบวนการพยาบาล องค์ประกอบของทีม
การพยาบาลและบทบาทของสมาชิก การประเมินภาวะสุขภาพ วิธีการปฏิบัติการพยาบาล
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในการทาหน้าที่และดารงกิจวัตรประจาวัน การจัดการ
ความเครียด และการปูองกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
Concepts of fundamental of nursing, nursing process, health care team
and role, health assessment, nursing intervention in responding to the needs of client
in order to maintain functional status and daily living activities; stress management,
and infection control in hospital
10720959 การพยาบาลพื้นฐาน 2
4 (2-4-6)
Fundamental Nursing II
แนวคิด หลักวิธีการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ที่มีปัญหาซับซ้อน การดูแลผู้ปุวยคาสายระบายต่าง ๆ ผู้ปุวยที่ได้รับออกซิเจน การบริหารยา
การเตรียมผู้ปุวยเพื่อส่งตรวจ และเก็บสิ่งส่งตรวจ การได้รับสารน้าทางหลอดโลหิตดา การเตรียม
ผู้ปุวยก่อนและหลังผ่าตัด การดูแลผู้ปุวยที่ถึงแก่กรรมและครอบครัว
Concepts and principles of nursing procedure in responding to the
needs of client with complex health problems, nursing care of patients with
tube/drainage, patients who need oxygen; administering medication, preparing the
patients for special tests and collecting specimen for lab test, administering
intravenous solution, preoperative and postoperative care, nursing care of dying
patients and families
10820159 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
2 (2-0-4)
Nursing Care for well children and adolescents
แนวคิดในการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง ทฤษฎี
พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโตและพัฒนาการ โภชนาการและการประเมินภาวะสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย ที่เน้นครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ สิทธิเด็ก กฎหมาย
และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Concepts of nursing care for children and adolescents in normal and
risky states; theories of child and adolescent development; child growth and
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development, nutrition and health assessment ; health promotion, disease and
accident; prevention ; promoting child play with age-appropriated; emphasizing
family- centered care, awareness of multicultural, socio-economic, child rights, laws
and relevant ethical issues
10830259 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
3 (3-0-6)
Nursing Care for Children and Adolescents in Health Deviation
แนวคิดการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บปุวย
เฉียบพลันวิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิตที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางเพื่อการดูแลสุขภาพ
องค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ
Concepts in nursing care for children and adolescents in health
deviation in acute, critical, and chronic states as well as palliative care; emphasizing a
family-centered care for holistic approach; awareness of multicultural and socioeconomic issues
รายวิชาปฏิบัติ 28 หน่วยกิต
10120459 ปฏิบตั ิการพยาบาลชุมชน 1
1 (0-4-1)
Practicum of Community Nursing I
ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติ
การพยาบาลแบบองค์รวม และประเมินผล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแบบองค์รวม
ในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ที่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบการ ตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรม
Practice of health assessment, diagnosis in health needs, planning,
holistic nursing implementation for health promotion and prevention in individuals,
families, and communities at homes, schools, and enterprises among social context
and cultural
10140559 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2
2 (0-8-2)
Practicum of Community Nursing II
ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัย รักษาโรคเบื้องต้น ช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉิน ทาหัตถการ ให้คาแนะนาตามปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการ ตัดสินใจทางคลินิก
เพื่อการส่งต่อ การจัดการสาธารณภัย การปฏิบัติตามบทบาทและขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ
เกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น ตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
Practice of health assessment, diagnosis, basic medical care,
emergency care, minor surgery, health education on problems and needs of client ,
clinical decision making for referring, disaster management, practice according to
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roles and scopes of legal professional of basic medical care among social context
and cultural
10140659 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 3
2 (0-8-2)
Practicum of Community Nursing III
ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ วินิจฉัยความต้องการด้านสุขภาพ วางแผน ปฏิบัติ
การพยาบาลแบบองค์รวมและประเมินผลการดาเนินงานการดูแลสุขภาพครอบครัว และสุขภาพ
ชุมชนที่มีความหลากหลายของปัญหาและความต้องการตามบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
Practice of health assessment, diagnosis in health needs, planning,
holistic nursing implementation, and evaluation of families and communities health
care within diversity problems and needs among social context and cultural
10230359 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 1
3 (0-12-3)
Practicum of Maternity Nursing and Midwifery I
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ฝึกทักษะการตรวจครรภ์ การเฝูาคลอด การทาคลอด
การตรวจสุขภาพมารดาหลังคลอด การให้คาแนะนาการวางแผนครอบครัวในขอบเขตของกฎหมาย
พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาล
ที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง
Holistic nursing practice for healthy mothers and babies during
antepartum, partum, and postpartum; practice in antepartum health assessment,
birth attendance, birth assisting, postpartum checking-up, and family planning
guidance under professional regulation; using student-centered learning process;
nursing care concerned with cultural diversity and related ethical issues
10240459 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ 2
3 (0-12-3)
Practicum of Maternity Nursing and Midwifery II
ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารกแบบองค์รวม รายที่มีภาวะปกติ และ
ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การเฝูาคลอด และการทาคลอด
ในขอบเขตของกฎหมายพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ให้การพยาบาลที่ตระหนักถึงความหลายหลายทางวัฒนธรรมและประเด็นทางจริยธรรม
ที่เกี่ยวข้อง
Holistic nursing practice for both healthy and unhealthy mothers and
babies during antepartum, partum, and postpartum under professional regulation;
using student-centered learning process; nursing care concerned with cultural
diversity and related ethical issues
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10330459 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
3 (0-12-3)
Practicum of Adult Nursing I
ปฏิบัติการพยาบาลสาหรับผู้ปุวยผู้ใหญ่และครอบครัวที่เจ็บปุวยเฉียบพลัน เรื้อรัง
และระยะสุดท้ายของชีวิตแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว เพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ในการรักษาพยาบาล การทางานร่วมกับทีมสุขภาพ โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ปุวย ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Holistic nursing practice for adults patients with acute, chronic, and
end-of-life illness, and their families based on nursing process with emphasizes family
participation to promote, prevent, cure, and restore their health; skill development
of applying medical technology; working with health care team; concerning patient’s
rights, cultural diversity, ethical issues, and professional codes
10340559 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
2 (0-8-2)
Practicum of Adult Nursing II
ปฏิบัติการพยาบาลสาหรับผู้ปุวยผู้ใหญ่และครอบครัวที่เจ็บปุวยวิกฤตแบบองค์รวม
โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การทางานร่วมกับทีมสุขภาพ
โดยคานึงถึงสิทธิของผู้ปุวย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ
Holistic nursing practice for adults patients with critical illness, and
their families, based on nursing process with emphasizes family participation to
promote, prevent, cure, and restore their health; skill development of applying
medical technology; working with health care team; concerning patient’s rights,
cultural diversity, ethical issues, and professional codes
10440559 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล
2 (0-8-2)
Practicum of Nursing Administration
ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาลในหอผู้ปุวยโดยประยุกต์แนวคิดและหลักการ
บริหาร การปฏิบัติงานแบบทีมการพยาบาลในบทบาทสมาชิกทีม หัวหน้าทีม และหัวหน้าเวร
เพื่อพัฒนาภาวะผู้ตาม ภาวะผู้นา และคุณภาพบริการการพยาบาล โดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิ
ผู้ปุวย
Practice nursing administration in patient units by applying
management concepts and principles, team nursing practice in the role of team
member, team leader and charge nurse, develop fellowship and leadership, and
improve quality of nursing service based on ethical and human rights
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10530259 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
2 (0-8-2)
Practicum of Gerontological Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปุวย และระยะ
สุดท้ายของชีวิต ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ผู้ดูแล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล
หลักฐานเชิงประจักษ์ บูรณาการแนวคิดสุขภาพองค์รวม ทฤษฎีการสูงอายุ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเด็นทางจริยธรรม
Practice nursing care for normal, risky, ill older adults, and end stage
of life including individual, group, caregivers, family and community; using nursing
process, evidence base, integrate holistic care concept , aging theory, and related
theory; emphasizing individual, cultural diversity and ethical issues
10640459 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1
2 (0-8-2)
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing I
ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรอง ประเมินภาวะเสี่ยง
ภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพจิต และภาวะเจ็บปุวยทางจิตอย่างเป็นองค์รวม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช กระบวนการพยาบาล การใช้รูปแบบการบาบัดทางการพยาบาล
สาหรับผู้ที่เจ็บปุวยทางจิต ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปุวย
และการมีส่วนร่วมของครอบครัวบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Nursing practice for developing skills in screening, evaluating for
mental health’s risks, deviation, and illnesses holistically; theories related to mental
health and psychiatric nursing, nursing process, therapeutic nursing intervention for
individuals and groups of mental illness patients emphasizing on enhancement of
patients’ potentials and family participation with cultural diversity
10640559 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2
1 (0-4-1)
Practicum of Mental Health and Psychiatric Nursing II
การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะในการประเมินความสามารถในการดูแล
ตนเอง และสร้างเสริมศักยภาพของผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตในบริบทของครอบครัวและชุมชน
ประเมินและสร้างเสริมความสามารถของผู้ดูแลในการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ การส่งเสริม และการปูองกันการเกิดปัญหาทางจิตในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเบี่ยงเบน
ทางสุขภาพจิตอย่างเป็นองค์รวม และคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
qNursing practice for developing skills in evaluating and strengthening
patients’ self-care abilities in the context of family and community; evaluating and
enhancing caregivers’ capabilities in promoting patients’ self-reliance; mental health
promotion and prevention for mental health in risk or deviant groups by using
holistic perspectives and concerning cultural diversity
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10721059 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2 (0-8-2)
Practicum of Fundamental Nursing
ปฏิบัติการพยาบาลที่มุ่งเน้นทักษะการประเมินภาวะสุขภาพ และการปฏิบัติ
การพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการ
พยาบาล การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณภายใต้บทบาทของวิชาชีพ และเคารพในสิทธิของ
ผู้รับบริการ
Practice nursing that accentuates evaluation of health condition and
basic nursing practice in responding to the needs of care for client, utilization of
nursing process, communication, critical thinking within professional role, and respect
in patient’s right
10820359 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพปกติ
1 (0-4-1)
Practicum of Nursing Care for Healthy Children and Adolescents
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะเสี่ยง
การเจริญเติบโต และพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
การปูองกันโรคและอุบัติเหตุ การส่งเสริมการเล่นตามวัย โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Practicum of nursing care for children and adolescents in normal and
risky states; assessment of health status, child growth and development, and
nutrition; health promotion, disease and accident prevention; promoting child play
with age -appropriated; using nursing process by emphasizing family-centered care
and multicultural awareness.
10830459 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
2 (0-8-2)
Practicum of Nursing Care for Children and Adolescents
in Health Deviation
ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนทั้งภาวะเจ็บปุวย
เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง เพื่อการดูแลสุขภาพองค์รวม และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Practicum of nursing care for children and adolescents in health
deviation, including acute, critical, chronic and end of life; using nursing process by
emphasizing family-centered care for holistic approach; and multicultural awareness
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หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียน
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกเสรี สาหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์
10120759 การพยาบาลอาชีวอนามัย
2 (1-3-2)
Occupational Nursing
ปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน พิษวิทยาประยุกต์ การยศาสตร์ โรคจากการประกอบ
อาชีพ การเฝูาระวังและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในการทางาน บทบาท
พยาบาลอาชีวอนามัย การทางานร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ
Occupational risk factors, applied toxicology, ergonomics, occupational
diseases, occupational diseases surveillance and control, occupational safety,
occupational health nurse’s role, interdisciplinary team working for worker’s health
promoting
10420659 แนวคิดเบื้องต้นในธุรกิจบริการสุขภาพ
2 (2-0-4)
Introduction for Business Concepts in Health Care Services
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
การตลาด คุณธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
Basic concepts of health care business, client satisfaction, marketing,
moral and laws in health care business, and cost effectiveness
10420759 วัฒนธรรมกับภาวะสุขภาพ
2 (2-0-4)
Culture and Health
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ
ทั้งภาวะปกติและเจ็บปุวย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
Concepts of culture and beliefs that affect health during wellness and
illness; emphasizing on self-directed learning and critical thinking
10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
Culture and Elderly Care
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ความหมายและความสาคัญของ
วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุใน
วัฒนธรรมต่าง ๆ บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุภายใต้วัฒนธรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ
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Concept related to culture and elderly care; definition, significance,
and influencing factors on culture and elderly care; elderly care in various cultures
and roles of caregivers; health promotion for the elderly from different cultures
10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Natural Approach to Holistic Care
แนวคิดวิถีธรรมชาติบาบัด แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์
ปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันสัมพันธ์กับกลไกของชีวิตตามรูปแบบองค์รวม
การปรับสมดุลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภายนอกตามภาวะปัจจุบัน
คิดวิจารณญาณเพื่อสามารถปรับสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในจิตวิญญาณแห่งตน
Concepts of natural healing process, humanity and the nature of
human beings, individualistic approach, and natural changes that alter dynamics of
human life based on holistic model; holistic health stabilization within current
external environment; critical thinking for holistic health stabilization consistent with
context of Thai society; based on philosophy of economic sufficiency; awareness of
one’s spirituality
10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
2 (2-0-4)
Life Skills for Mental Health Promotion
สุขภาพจิต ทักษะชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพล
และมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต สุขภาพจิตและจิตวิญญาณของบุคคลและกลุ่มบุคคล ทักษะชีวิต
ที่จาเป็นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ
เพื่อการดูแลตนเองและบุคคลอื่น
Mental health, life skills and the change of social system; factors that
influence and impact on lifestyle, mental and spiritual health of individuals and
groups; life skills needed in a changing society; mental health and spiritual promotion
for self-care and care for others
10721159 ภาษาอังกฤษสาหรับพยาบาล
2 (2-0-4)
English for Nurses
ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
กับศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
Skills in listening, speaking, reading, and writing in English emphasizing
vocabularies pertinent to nursing science for applying to work as a professional nurse
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10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ การปูองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
Concepts of holistic health; principles of health promotion covering
physical, mental, social, and spiritual health; prevention and reduction of risky
behaviors; self-care for good health and quality of life
10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
Mindfulness Cultivation for Wisdom
หลักธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของ
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Dharma principles in daily life, principles of meditation, benefits of
meditation practices, practices on mediation to cultivate concentration and wisdom
for establishing and maintaining a good quality of life
10741459 การพยาบาลสาธารณภัย
2 (2-0-4)
Disaster Nursing
แนวคิด หลักการการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ บทบาทและสมรรถนะของพยาบาล
ในการจัดการเพื่อปูองกัน ลดความเสี่ยง เตรียมความพร้อม ฟื้นฟูชุมชน บุคคล และครอบครัว
ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
Concepts and principles of disaster management; nurses’ roles and
competencies towards management for prevention, risk deduction, preparation,
rehabilitation for communities, individuals, and families in both physical and
psychosocial aspects ; ethical and legal issues in assisting disaster victims
10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก
2 (2-0-4 )
Play and Development in Early Childhood
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่นและพัฒนาการเด็กเล็ก ความสาคัญ ประเภท
และประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น เทคโนโลยีกับการเล่น
การจัดกิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวัย และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
Concepts theories related to play and early childhood development;
importance, varieties and advantages; health promotion and child development by
play; play and technology; play activities and toys following age-appropriated; and
parental involvement
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รายวิชาเลือกเสรี สาหรับนิสิตคณะอื่นในมหาวิทยาลัยบูรพา
10310659 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
2 (1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
แนวคิดและหลักการความปลอดภัย การปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาอาการ
ในภาวะเจ็บปุวยหรือการบาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ สรรพคุณยาสามัญประจาบ้านและหลักการใช้
ยา การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการส่งต่อเพื่อการบาบัดรักษา
Concepts and principles of safety; first aid for helping or relieving
illness or emergency trauma situations at the incidental point; indication of
household medicine and principle of its usage, operation of basic life support, and
referral for treatment
10520359 วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ
2 (2-0-4)
Culture and Elderly Care
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ความหมายและความสาคัญของ
วัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมกับการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ
ในวัฒนธรรมต่าง ๆ บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุภายใต้วัฒนธรรมต่าง ๆ และการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในวัฒนธรรมต่าง ๆ
Concept related to culture and elderly care; definition, significance,
and influencing factors on culture and elderly care; elderly care in various cultures
and roles of caregivers; health promotion for the elderly from different cultures
10620659 วิถีธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Natural Approach to Holistic Care
แนวคิดวิถีธรรมชาติบาบัด แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ธรรมชาติของมนุษย์
ปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอันสัมพันธ์กับกลไกของชีวิตตามรูปแบบองค์รวม
การปรับสมดุลสุขภาพแบบองค์รวมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติภายนอกตามภาวะปัจจุบัน
คิดวิจารณญาณ เพื่อสามารถปรับสมดุลของสุขภาพแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และตระหนักในจิตวิญญาณแห่งตน
Concepts of natural healing process, humanity and the nature of
human beings, individualistic approach, and natural changes that alter dynamics of
human life based on holistic model; holistic health stabilization within current
external environment; critical thinking for holistic health stabilization consistent with
context of Thai society; based on philosophy of economic sufficiency; awareness of
one’s spirituality
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10610759 ทักษะชีวิตเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต
2 (2-0-4)
Life Skills for Mental Health Promotion
สุขภาพจิต ทักษะชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของระบบสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพล
และมีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต สุขภาพจิตและจิตวิญญาณของบุคคลและกลุ่มบุคคล ทักษะชีวิต
ที่จาเป็นในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพจิตและจิตวิญญาณ
เพื่อการดูแลตนเองและบุคคลอื่น
Mental health, life skills and the change of social system; factors that
influence and impact on lifestyle, mental and spiritual health of individuals and
groups; life skills needed in a changing society; mental health and spiritual promotion
for self-care and care for others
10711259 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
2 (2-0-4)
Holistic Health Promotion
แนวคิดสุขภาพองค์รวม หลักการสร้างเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ การปูองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
Concepts of holistic health; principles of health promotion covering
physical, mental, social, and spiritual health; prevention and reduction of risky
behaviors; self-care for good health and quality of life
10711359 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
2 (1-3-2)
Mindfulness Cultivation for Wisdom
หลักธรรมพื้นฐานในการดาเนินชีวิต หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณประโยชน์ของ
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดสติและปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
Dharma principles in daily life, principles of meditation, benefits of
meditation practices, practices on mediation to cultivate concentration and wisdom
for establishing and maintaining a good quality of life
10810559 การเล่นกับพัฒนาการในเด็กเล็ก
2 (2-0-4 )
Play and Development in Early Childhood
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการเล่นและพัฒนาการเด็กเล็ก ความสาคัญ ประเภท
และประโยชน์ของการเล่น การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น เทคโนโลยีกับการเล่น
การจัดกิจกรรมการเล่นและของเล่นตามวัยและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
Concepts theories related to play and early childhood development;
importance, varieties and advantages; health promotion and child development by
play; play and technology; play activities and toys following age-appropriated; and
parental involvement
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
(อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย: บัณฑิตรักษ์สุขภาพ)
ปัจจุบันมีการปรับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพ: ใฝุเรียนรู้จติ อาสา
พัฒนาสังคม (ข้อมูลวันที่ 4 เมษายน 2560)
2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพของผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย
ด้านสังคม และวัฒนธรรม (พันธกิจของคณะ
พยาบาลศาสตร์)

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทางด้าน
ร่างกาย และจิตใจให้กับนิสิตอย่างน้อยปีละ 1
โครงการ
2. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ในระดับ
คณะ มหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัย
3. ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านสุขภาพ
1. บูรณาการเนื้อหาความรู้ในรายวิชา เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในชุมชนที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอาศัย
อยู่ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
2. จัดโอกาสให้นิสิตได้บริการผู้ปุวยในกลุ่มที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ด้านการดูแลสุขภาพระหว่างนิสิตไทยกับนิสิต
นานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศ
อื่น ๆ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2.1.3 ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
2.1.4 เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี ของความเป็น
มนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผู้รับบริการ
2.1.5 เคารพในลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา
2.2 ด้านความรู้
2.1.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีพื้นฐาน
2.1.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎี
สู่การปฏิบัติ
2.2.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของศาสตร์ทางวิชาชีพและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาใช้ในการพยาบาล
2.2.4 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสาคัญ
ของกระบวนการพยาบาลในบริบทต่าง ๆ อย่างเป็น

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. การวิเคราะห์สถานการณ์จากกรณีศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
2. มอบหมายให้เขียนบันทึกหรือนาเสนอหน้า
ชั้นเรียนเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ ความรู้สึก และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตนเองด้านคุณธรรม
จริยธรรม
3. การนาเสนอความคิด ความรู้สึก หรือ
ทัศนคติด้วยงานศิลปะเกี่ยวกับคุณค่าความเป็น
มนุษย์
4. การจัดทารายงาน มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินจากการวิเคราะห์สถานการณ์
การเขียนบันทึก หรือการนาเสนอสะท้อน
การเรียนรู้ ความรู้สึก และการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในตนเอง
2. ใช้วธิ ีการประเมินที่หลากหลาย เช่น ประเมิน
ตนเอง ประเมินโดยเพื่อน ประเมินโดยผู้สอน
3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน
และความรับผิดชอบในการส่งงาน
4. ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ในการนาเสนอหรือในรายงาน

ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ เช่น
- Problem based learning: PBL
- การตั้งคาถามการสืบค้นภายใต้หัวข้อที่
ผู้เรียนสนใจ (Enquiry-based learning)
- การใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้
(Project-based learning)

1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในระหว่างเรียนและเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียน
การสอน เช่น การทารายงาน การสอบ
การประเมินกิจกรรมในชั้นเรียน เป็นต้น
2. ประเมินความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้
การนาเสนอกรณีศึกษา รายงานการวางแผน
การพยาบาล และรายงานกรณีศึกษา
3. ประเมินความสามารถในการสืบค้นบทความ
วิชาการ และรายงานการอ่านบทความวิชาการ

- การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-learning)

๕๖
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
องค์รวม
- การใช้กระบวนการวิจัย หรือการพัฒนางาน
2.2.5 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม
และวิธีการประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทางการ
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
พยาบาล
- การตั้งคาถามกระตุ้นการเรียนรู้
2.2.6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
(Teaching with questio3n)
บริหาร และการจัดการองค์กร
- การใช้ศิลปะประกอบการเรียนรู้
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
2.3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เป็นสาคัญ เช่น
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- Problem based learning: PBL
2.3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อ
- การตั้งคาถามการสืบค้นภายใต้หัวข้อที่
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ ผู้เรียนสนใจ (Enquiry-based learning)
สถานการณ์
- การใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้
2.3.3 ตระหนักรู้ และเข้าใจในศักยภาพ และ
(Project-based learning)
สิ่งที่ต้องการพัฒนาของตนเอง และผู้อื่น ในบริบท
- การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ
(E-learning)
2.3.4 วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูล และให้เหตุผลบน
- การใช้กระบวนการวิจัย หรือการพัฒนางาน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สร้างสรรค์นวัตกรรม
และสร้างสรรค์
- การวิเคราะห์กรณีศึกษา
2.3.5 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
- การตั้งคาถามกระตุ้นการเรียนรู้
กระบวนการวิจัยหรือเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม (Teaching with question)
ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ และบริบทต่าง ๆ
- การใช้ศิลปะประกอบการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

1. ประเมินจากรายงานการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
นิสิตได้เรียนรู้ สิ่งที่ต้องพัฒนา ความเข้าใจตนเอง
ความเข้าใจผู้อื่น และคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์
2. ประเมินความสามารถในการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้
การนาเสนอกรณีศึกษา รายงานการวางแผน
การพยาบาล และรายงานกรณีศึกษา
3. ประเมินความสามารถในการนาเสนอ
การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
การพยาบาล และการประเมินผล
4. ประเมินจากผลงานการพัฒนานวัตกรรม
ทางการพยาบาลในรายวิชา
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมี
ความเป็นไทย
2.4.2 มีภาวะผู้นา และสามารถทางาน
เป็นทีม
2.4.3 ปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับ
บุคคลที่มีความหลากหลายในบทบาทต่าง ๆ ทาง
สังคมและวัฒนธรรม
2.4.4 มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีมใน
สถานการณ์ ต่าง ๆ
2.4.5 รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และองค์กรวิชาชีพ
2.5 ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน
2.5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.3 ประยุกต์หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ สถิติชีวภาพ ในชีวิตประจาวัน ในการ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. มอบหมายให้ดูแลผู้รับบริการในวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน
2. มอบหมายให้ทางานกลุ่ม โดยหมุนเวียน
กันเป็นผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และผู้นาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นิสิตมีโอกาส
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน เช่น การอภิปรายกลุ่ม กานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
4. ใช้วิธีการสะท้อนคิดเกี่ยวกับ ความ
รับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเอง บทบาทหน้าที่ วิชาชีพ
องค์กร สังคม และประเทศชาติ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. รายงานการวางแผนการพยาบาลในส่วนที่
สะท้อนเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการในบริบทหรือ
วัฒนธรรมต่าง ๆ
2. ประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ในบทบาทการทางานเป็นทีมตามสถานการณ์
ต่าง ๆ

1. มอบหมายงานให้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ สถิติชีวภาพ
และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพยาบาล เช่น
การคานวณอัตราการปุวย คานวณปริมาณยา
คานวณการได้รับสารน้า เป็นต้น
2. มอบหมายงานให้ผู้เรียนมีการสืบค้นข้อมูล
การใช้บทเรียนสาเร็จรูปบน E-learning การ
นาเสนองานโดยใช้สื่อที่เหมาะสม

1. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์
สุขภาพ สิถิติชีวิภาพ และการวิจัย การคานวณที่
เกี่ยวกับการพยาบาล เช่น อัตราปุวย ขนาดยา
ปริมาณการได้รับสารน้า เป็นต้น
2. ประเมินจากการทารายงานการ ทักษะ
การนาเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อสารสนเทศ
ทักษะการสืบค้นบทความวิชาการ
3. รายงานการสรุปสาระการอ่านบทความวิชาการ
๕๘
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ให้บริการพยาบาล
2.5.4 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
และถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
2.5.5 สื่อสารภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ
2.5.6 สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน อ่าน
บทความวิชาการ และตาราภาษาอังกฤษทาง
การพยาบาล
2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
2.6.1 ปฏิบัติการพยาบาลโดยประยุกต์ศาสตร์
และศิลปะทางการพยาบาล ใช้กระบวนการพยาบาล
หลักฐานเชิงประจักษ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2.6.2 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค ดูแล
รักษาฟื้นฟูสุขภาพ ทุกภาวะสุขภาพและทุกช่วงวัย
รวมทั้งปฏิบัติการผดุงครรภ์ในทุกระดับของสถาน
บริการสุขภาพตามขอบเขตของกฎหมาย
และพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
3. มีการสืบค้นบทความทางวิชาการทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะการ
อ่าน นาเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะการ
นาเสนอ และให้จัดทารายงานเพื่อฝึกทักษะการ
เขียน
4. ฝึกใช้สถิติวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
การวิจัยและสารสนเทศทางการพยาบาล

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
และการอภิปรายร่วมกัน

1. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงในสถานบริการ
สุขภาพระดับต่าง ๆ
2. มอบหมายนิสิตให้ดูแลผู้รับบริการอย่าง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา
และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมการพยาบาลให้ครอบคลุมการ
สร้างเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค ดูแล รักษา การ
ฟื้นฟูสุขภาพ และการผดุงครรภ์
4. วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยเน้นการดูแลอย่าง
ครอบคลุมองค์รวม
5. มอบหมายให้รับผิดชอบดูแลผู้รับบริการ
รายบุคคล มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าทีม
การดูแล และสมาชิกทีม ร่วมกับสหวิชาชีพ

1. ประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมการพยาบาลอย่าง
เป็นองค์รวม การใช้กระบวนการพยาบาล การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
พยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
2. ประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบทบาท
ผู้นาในการปฏิบัติงาน และบทบาทสมาชิกในทีมสห
วิชาชีพ
4. สะท้อนคิดการเรียนรู้ในการดูแลผู้รับบริการ
อย่างเป็นองค์รวม การเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์
ของผู้รับบริการ
๕๙
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ผลการเรียนรู้
2.6.3 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยจิตบริการและ
เคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.6.4 ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเท่าเทียม
มีคุณธรรม และมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2.6.5 ปฏิบัติงานในฐานะทีมการพยาบาล
และทีมสหวิชาชีพในทุกสถานการณ์

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
6. มีการทา Pre-post conference ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
7. มีการทา case conference ในประเด็น
เกี่ยวกับการพยาบาลในบริบทต่าง ๆ
และประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมการดูแล
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

หมายเหตุ : ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ 1 และ 2 เป็นผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ข้อ 3 เป็นต้นไป เป็นผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ

๖๐
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ประมาณการค่าใช้จ่ายของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียนเรียนภาคทฤษฎี+ภาคปฏิบัติ
ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ค่าบารุงคณะ
ค่าบารุงหอสมุด
ค่าบารุงกิจกรรมนิสิต
ค่าบารุงกีฬา
ค่าบารุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
ค่าประกันอุบัติเหตุนิสิต
เอกสารการลงทะเบียนเรียน
ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
ค่าธรรมเนียมการทาบัตรประจาตัวนิสิต
รวมค่าใช้จ่ายแต่ละชั้นปี
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
5,100 7,500 10,100 1,000
1,600 2,000 2,000 1,600
40,000 50,000 50,000 40,000
1,000 1,250 1,250 1,000
200
200
200
200
100
100
100
100
1,000 1,300 1,300 1,000
1,500
100
100
100
100
100
150
150
100
- 1,000
70
50,770 62,600 65,200 46,100
224,670
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัตงิ านของนิสิตพยาบาล
ในวันปฐมนิเทศรับนิสิตเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ ฝุายวิชาการได้ชี้แจงให้ผู้ปกครอง
รับทราบเกี่ยวกับแผนการเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ว่า ในการศึกษานั้นมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ การศึกษาภาคปฏิบัติมีดังนี้
1. นิสิตต้องเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
เขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
2. นิสิตต้องผ่านการเรียนฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลก่อนจึงจะขึ้นฝึก
ปฏิบัติงานจริงกับผู้ปุวยบนหอผู้ปุวยได้ ซึ่งการเรียนในห้องปฏิบัติการนี้นิสิตจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะทางด้านการพยาบาลเป็นพื้นฐาน ข้อควรคานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ปุวยและการปูองกัน
ตนเองจากการติดเชื้อและอุบัติเหตุต่าง ๆ
3. การขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ปุวยในวันแรกนิสิตจะได้รับการปฐมนิเทศให้รู้จักโรงพยาบาล
จากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้รับการปฐมนิเทศจากพยาบาลหัวหน้าหอผู้ปุวยเกี่ยวกับเรื่อง
ผู้ปุวย ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
4. การเกิดความเสี่ยงความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน ถึงแม้คณะ ฯ จะมี
การเตรียมความพร้อมนิสิตเป็นอย่างดี ทั้งนิสิตเองก็ได้รับการปฐมนิเทศจากแหล่งฝึก นิสิตก็อาจ
ประสบกับความเสี่ยงขึ้นได้ คณะฯ ได้เขียนแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อันได้แก่ การถูกเข็ม
ตา การติดเชื้อ การถูกผู้ปุวยทาร้าย ฯ ไว้ ทั้งนี้ผู้ปกครองและนิสิตควรรับทราบตั้งแต่วันแรก และ
ผู้ปกครองต้องเซ็นใบยินยอมรับทราบให้คณะฯ ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่คณะฯ วางไว้

การเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะฯ ได้จัดรถรับส่งในการนานิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน ดังนี้
1. โรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี จะมีรถรับส่งนิสิตไปเวลาเช้า และกลับเวลาเย็นทุกวัน
กล่าวคือ รถเดินทางไปส่งนิสิตฝึกงาน เวลา 06.30-07.00 น. และรับกลับเวลาเย็น 16.00-17.00
น.
2. การฝึกนอกเขตจังหวัดชลบุรี คณะฯ จะจัดรถไปส่ง และรับกลับเมื่อสิ้นสุดการฝึก เช่น
การฝึกที่โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
โรงพยาบาลศรีธัญญา ฯ เป็นต้น

การขึ้นฝึกปฏิบัติงานในเวรบ่ายและเวรดึก
ในการฝึกปฏิบัติงานในระดับปริญญาตรี มีการจัดขึ้นเวรบ่ายดึกในบางรายวิชาเท่านั้น เช่น
รายวิชาสูติศาสตร์ในกรณีที่นิสิตต้องติดตาม case และรายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลที่นิสิต
เรียนในชั้นปีที่ 4 คณะฯ ได้คานึงถึงความปลอดภัยของนิสิตโดยจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีที่พัก
อยู่ในโรงพยาบาล และมียามของโรงพยาบาลช่วยดูแลความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง
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จากหอผู้ปุวยไปยังหอพัก/ ที่พักนิสิต

แนวปฏิบัติเมื่อถูกเข็มตา
1.
2.
3.
4.

ให้บีบเลือดที่ถูกเข็มตาออกให้มากที่สุด
ทาความสะอาดแผลด้วยน้าสะอาดและสบู่
ทาแผลด้วยยาเบตาดีน (Betadine)
กรณีที่เป็นเข้มที่ใช้กับผู้ปุวย ควรดาเนินการดังนี้
4.1 รายงานอุบัติการณ์แก่อาจารย์นิเทศ และหัวหน้าหอผู้ปุวยทราบ
4.2 ตรวจสอบประวัติผู้ปุวย
4.3 พบแพทย์เพื่อพิจารณาการรักษาขั้นต่อไป
4.3.1 เจาะเลือด
4.3.2 การรักษาด้วยยา เช่น ยาต้านไวรัส
(ค่ารักษาใช้การรักษาเบิกตามสิทธิ์ กรณีฉุกเฉิน)
4.4 สื่อสารให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจถึงอุบัติการณ์เข็มตาบุคลากรทางการแพทย์ และ
ขออนุญาตเจาะเลือดผู้ปุวยส่งตรวจ
4.5 เจาะเลือดผู้ถูกเข็มตา
4.6 กรณีที่ผลเลือดผู้ปุวยปกติ สื่อสารให้ผู้ปุวยและญาติเข้าใจและผู้ถูกเข็มตา เพื่อขอ
เจาะเลือดซ้าหลังถูกเข็มตา 3 เดือน และ 6 เดือน
5. แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
6. เขียนอุบัติการณ์เพื่อการแนวทางการปูองกันครั้งต่อไป

แนวปฏิบัติเมื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1. มีการเตรียมตัวนิสิตก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ปุวย โดย
1.1 ให้ความรู้เรื่องการปูองกันการติดเชื้อให้แก่นิสิตก่อนฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในการปูองกันการติดเชื้อทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 ฝึกทักษะการปูองกันการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
1.3 ปฐมนิเทศ แนะนาเรื่องการปูองกันการติดเชื้อในหอผู้ปุวยก่อนปฏิบัติจริงบน
คลินิกและในชุมชน
2. ปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อในหอผู้ปุวย โดย
2.1 การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียนของมหาวิทยาลัยในการฝึกภาคผู้ปฏิบัติ เช่น
เก็บผมให้เรียบร้อย ไม่ใส่เครื่องประดับ แหวน นาฬิกา (บนข้อมือ) เป็นต้น
2.2 ล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาลแก่ผู้ปุวยและครอบครัว
2.3 ใช้ผ้าปิดปาก จมูก ขณะปฏิบัติงานในคลินิก/ชุมชน
2.4 ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
2.5 แยกการทิ้งขยะและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม
2.6 ตรวจร่างกายนิสิตปีละ 1 ครั้ง
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3. การปฏิบัติเมื่อเกิดการติดเชื้อ
3.1 แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
3.2 แยกนิสิตออกจากผู้ปุวย เพื่อน บุคคลอื่น
3.3 ลาพักรักษาตัวในระยะเวลาที่แพทย์กาหนด
3.4 รับประทานยาให้ครบตามแผนการรักษา
3.5 เขียนอุบัติการณ์เพื่อเป็นแนวทางการปูองกันครั้งต่อไป

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการลื่นล้มและการช่วยเหลือ
1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย สวมรองเท้าพื้นยางไม่ลื่น
2. ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้วยความระมัดระวัง ไม่รีบร้อนในการทากิจกรรม
การพยาบาล
3. ในกรณีที่ลื่นหกล้ม
3.1 ประเมินอาการ และให้การพยาบาลตามสถานการณ์ที่เกิด ถ้าไม่รุนแรง
ให้คาแนะนาให้นิสิตเกิดความตระหนักไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป
3.2 ให้พักเพื่อลดการทากิจกรรม ประคบด้วยความเย็น
3.3 กรณีที่รุนแรงให้พบแพทย์เพื่อการรักษาที่เหมาะสม เช่น การใส่เฝือก การผ่าตัด
(ค่ารักษาใช้การรักษาเบิกตามสิทธิ์ กรณีฉุกเฉิน)
3.4 แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
3.5 เขียนอุบัติการณ์เพื่อเป็นแนวทางการปูองกันครั้งต่อไป

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการถูกสัตว์กัดและการช่วยเหลือ
1.
2.
3.
4.
5.

แนะนานิสิตในการดูแลตนเองเพื่อปูองกันการโดนทาร้ายจากสัตว์
เตรียมอุปกรณ์การปูองกันการถูกสัตว์กัดขณะออกฝึกปฏิบัติในชุมชน
ไม่ไปในสถานที่ที่เสี่ยงเพียงลาพัง หรือในยามวิกาล
ขออนุญาตผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนิเทศก่อนออกไปนอกสถานที่
ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ เช่น ถูกสุนัขกัด
5.1 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ล้างทาความสะอาดแผลด้วยสบู่และน้าสะอาด

และทาแผล
5.2 ส่งพบแพทย์เพื่อการดูแลรักษา เช่น ฉีดยาปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาปูองกัน
บาดทะยัก (ค่ารักษาใช้การรักษาเบิกตามสิทธิ์ กรณีฉุกเฉิน)
5.3 แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ และแจ้งเจ้าของสุนัขรับทราบ
5.4 เขียนอุบัติการณ์เพื่อเป็นแนวทางการปูองกันครั้งต่อไป

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและการช่วยเหลือในกรณีถูกทาร้ายจากผู้ป่วย/ญาติ
1. ให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการให้บริการเพื่อลดความขัดแย้งกับผู้ปุวยและญาติ
2. ให้นิสิตมีพฤติกรรมการบริการที่ดีในเรื่องการสื่อสาร การสัมผัสจับต้องผู้ปุวย การดูแล
ผู้ปุวยความอ่อนโยน
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3. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าความขัดแย้งกับผู้ปุวยและญาติ
4. กรณีที่มีปัญหาความขัดแย้งกับผู้ปุวย/ ญาติ ให้รายงานอาจารย์นิเทศ หัวหน้าเวร
หัวหน้าหอผู้ปุวยทราบ
5. กรณีที่โดนทาร้ายร่างกายจากผู้ปุวย
5.1 หลีกเลี่ยงการโต้ตอบผู้ปุวย/ญาติ
5.2 รายงานอาจารย์นิเทศ หัวหน้าเวร หัวหน้าหอผู้ปุวยทราบเพื่อดาเนินการแก้ไข
5.3 เขียนอุบัติการณ์เพื่อการแนวทางการปูองกันครั้งต่อไป และแจ้งความเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ ตรวจบันทึกประจาวันและดาเนินการตามกฎหมาย
5.4 ปฐมพยาบาลตามอาการและให้การดูแลด้านร่างกายและจิตใจนิสิต
5.5 แจ้งผู้ปกครองทราบ
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แบบฟอร์มการลาหยุดเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เรียน………………………………………………………………………........................................................................
ชื่อ-สกุล……………………………..............................……………………………….นิสิตชั้นปีที่……........................
ข้าพเจ้ามีความจาเป็นขอลาหยุดเรียน ดังนี้
 ลาปุวย
 ลากิจ
ระบุการเจ็บปุวยหรือเหตุผลในการลากิจ……………………………................………………………………………...
…………………………...................................……………………………………………………………………………………
โดยขอลาหยุดตั้งแต่วันที่…………………………………ถึงวันที่……………………………รวมจานวน…......…….วัน
ที่อยู่ทสี่ ามารถติดต่อได้ขณะลากิจหรือลาปุวย........................................................................................
……………………………………………....................................…………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………...........………………………………..นิสิต
(…………........……………………………………………………)
วัน/ เดือน/ ปี.................................................................
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
................................................................................ ............................................................................
................................................................................ ............................................................................
................................................................................ ............................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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วิธีปฏิบัติของนิสิตกรณีการลากิจ
๑. การลากิจต้องส่งใบลากิจก่อนอย่างน้อย 1 วัน
๒. ส่งใบลากิจที่อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์นิเทศ
๓. นิสิตต้องรับทราบการอนุมัติจากผู้สอนก่อนจึงจะลาหยุดได้
๔. ในกรณีที่ต้องลากิจฉุกเฉิน นิสิตจะต้องแจ้งผู้สอนหรือพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลนิสิตด้วยวิธีใดก็ตาม จึงจะลาหยุดได้
วิธีปฏิบัติของนิสิตกรณีลาป่วย
๑. เมื่อเกิดการเจ็บปุวยทาให้ไม่สามารถมาเรียนหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้นิสิต
จะต้องแจ้งให้ผู้สอนหรือพยาบาลทีได้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต ทราบด้วยวิธีใดก็ตามก่อนวันลาปุวย
หรือในวันที่ลาปุวย
๒. นิสติ ต้องส่งใบลาปุวยให้ผสู้ อนหรือพยาบาลที่ได้รับมอบให้ดูแลนิสิตทุกครั้งที่มีการลาปุวย
๓. การลาปุวยตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
วิธีปฏิบัติของอาจารย์
๑. อาจารย์ผู้สอนเมื่อได้รับใบลากิจจากนิสิต ให้พิจารณาความเหมาะสมและลงความเห็น
อนุญาตหรือไม่อนุญาต และแจ้งให้นิสิตทราบ
๒. ส่งใบลากิจหรือลาปุวยไปยังอาจารย์ที่รับผิดชอบวิชา
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แบบบันทึกข้อผิดพลาดในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
-----------------------ชื่อ-นามสกุลนิสิต..........................................................................วิชา.................................................
อาจารย์นิเทศ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต/หัวหน้าเวร.................................................................
วันที่เกิดเหตุการณ์...................................................เวลา........................สถานที.่ .................................
อธิบายเหตุการณ์...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(หมายเหตุ: เพิ่มเติมเอกสารได้ถ้าไม่พอ)
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ผลการแก้ไข
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงนาม.................................................................นิสิต
(..................................................................)
ว/ด/ป.....................................เวลา......................
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ข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต/ หัวหน้าเวร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงนาม...................................................................
(......................................................................)
อาจารย์ผู้สอน/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต/ หัวหน้าเวร
ว/ด/ป....................................................เวลา.........................
ความคิดเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ความคิดเห็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
................................................................................ ............................................................................
................................................................................ ............................................................................
................................................................................ ............................................................................
ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
รองคณบดีฝุายวิชาการ

ลงชื่อ..................................................................
(..................................................................)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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แบบฟอร์มการภาคทัณฑ์นิสิตพยาบาลในกิจกรรมการเรียนการสอน
เรียน...............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................
นิสิตหลักสูตร......................................................................................................................................
ชั้นปีที่.......................................ขณะเรียนหรือฝึกปฏิบัติงานวิชา........................................................
ได้มีข้อบกพร่องเรื่อง...........................................................................................................................
โดยมีรายละเอียดคือ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้สานึกในความบกพร่องที่เกิดขึ้นนั้นและขอทาภาคทัณฑ์ไว้ว่า ข้าพเจ้าจะพยายาม
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในระยะเวลาของการทาภาคทัณฑ์คือ
ระหว่างวันที่...................................................... ถึงวันที่..............................................หากข้าพเจ้าได้
กระทาผิดในระยะเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะพยาบาลศาสตร์ ทาโทษตามแต่จะเห็นสมควร
ลงชื่อ........................................................ผู้รับภาคทัณฑ์
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................อาจารย์
(.........................................................)
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ข้อปฏิบัติของอาจารย์
๑. อาจารย์ที่จะภาคทัณฑ์นิสิต ให้เรียกนิสิตมาบอกข้อบกพร่อง และให้นิสิตเขียน
ใบภาคทัณฑ์ไว้
๒. อาจารย์ที่ภาคทัณฑ์นิสิต รายงานการภาคทัณฑ์ต่อผู้รับผิดชอบวิชา และรายงาน
การภาคทัณฑ์ในที่ประชุมสาขาวิชาฯ
๓. อาจารย์ที่ภาคทัณฑ์นิสิตส่งใบภาคทัณฑ์ไปเก็บไว้ที่นักวิชาการศึกษา
ข้อปฏิบัติของนักวิชาการการศึกษา
๑. เมื่อรับใบภาคทัณฑ์จากนิสิตให้เก็บเข้าแฟูมไว้
๒. ลงบันทึกการถูกภาคทัณฑ์ของนิสิต
๓. ถ่ายเอกสารการถูกภาคทัณฑ์ของนิสิตรายนั้น ๆ ให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบ
๔. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สรุปจานวนครั้งของการถูกภาคทัณฑ์ของนิสิต และส่ง
ให้รองคณบดีฝุายวิชาการรับทราบ
ข้อปฏิบัติของหัวหน้ากลุ่มวิชา
เมื่อได้รับรายงานสรุปจานวนครั้งการถูกภาคทัณฑ์ของนิสิตจากนักวิชาการศึกษา
แจ้งข้อมูลให้คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ รับทราบ เพื่อให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในภาคการศึกษาต่อไป
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****************
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
กรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร
กรุงไกรเพชร ประธานกรรมการ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
เชื้อหอม
กรรมการ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี
ลีลัคนาวีระ
กรรมการ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สุวรรณี
มหากายนันท์ กรรมการ
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ธนวรรณ
อาษารัฐ
กรรมการ
๖. อาจารย์สาวิตรี
วงศ์อินจันทร์ กรรมการ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์
๓. อาจารย์ ดร.นารีรัตน์
๔. อาจารย์ ดร.วะนิดา
๕. อาจารย์หทัยชนก
๖. อาจารย์ชรัญญากร
๗. อาจารย์ศิรินภา
๘. อาจารย์รุ่งนพนันท์
๙. อาจารย์ณชนก
๑๐. นางสาวขนิษฐา
๑๑. นายกิตติพศ

วัฒนสินธุ์
พุทธรักษา
บุญเนตร
น้อยมนตรี
เผ่าวิริยะ
วิริยะ
แก้วพวง
บุปผา
เอียดสุย
ชื่นนิยม
ทูปิยะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ-สกุล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต
นางสาวขนิษฐา ชื่นนิยม
นายกิตติพศ ทูปิยะ
นายกานต์ชนก
ศุภนราพรรค์

งาน
ฝุายวิชาการ
ฝุายกิจการนิสิต
บริการการศึกษา
(ปริญญาตรี)
หลักสูตรภาษาไทย
บริการการศึกษา
(ปริญญาตรี)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
งานกิจการนิสิต

นางสาวอริยาภัทร์
โอภาสวัฒนศักดิ์

งานห้องปฏิบัติ
การทางการพยาบาล

1. นายกิติศักดิ์ กล้าแรง
2. นายพงศกร ช้างผึ้ง

งานโสตทัศนูปกรณ์

1. นางปิยดารัศม์
ธนกวินสมบูรณ์
2. นางสุภาภรณ์ รูปเล็ก
นายนิรัช แซมไธสง

งานหอพัก
คณะพยาบาลศาสตร์
งานยานพาหนะ

ห้องทางาน
ชั้น 2
อาคารนพรัตน์ฯ
(N 204)
ชั้น 2
อาคารนพรัตน์ฯ
(N 208)
ชั้น 2
อาคารนพรัตน์ฯ
(N ๒๐๘)
ชั้น 1
อาคารนพรัตน์ฯ
(N 102)
ชั้น 1
อาคารนพรัตน์ฯ
(N 102)
ชั้น 1
อาคารนพรัตน์ฯ
(N 103)
ชั้น 4
อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ
(N 2401)
ชั้น 2
อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ
(N 2201)
หอพักคณะฯ
ชั้น 1

เบอร์โทร
๐๓๘-๑๐๒๘๐๙

ชั้น 1
อาคารนพรัตน์ฯ
(N 103)

038-102816

038-102813
038-102837
038-1028๘๖
038-1028๒๑
038-1028๘๐
038-102๘68
038-102879
038-102874

038-102803
๐๓๘-๑๐๒๘๙๙
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