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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Nursing Science 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     1100 

 ภาษาไทย        :    พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ     :    Bachelor of Nursing Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     พย.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Nursing Science 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.N.S. 
 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวน 134 หนว่ยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

     ปริญญาตรีวชิาชีพ 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                6.1   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565  เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565   

    ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

     ครั้งที ่2/2565 วันที่ 26 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 3/2565 วันที่  18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  

  6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

    เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565             

  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1 พยาบาลวิชาชีพในคลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

ทั้งภาครัฐ และเอกชนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8.2 ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพและการผดุงครรภ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8.3 ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการ และสถานศกึษาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาวพรรณพมิล สุขวงษ์ 

 

3640600xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด. 

พย.ม. 

 

ป.พย. 

หลักสูตรและการสอน 

สุขภาพจิตและ 

การพยาบาลจิตเวช 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

2563 

2546 

 

2537 

2 นางสาวพัชรินทร์  ไชยบาล 

 

35607000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พย.ม. 

 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

 

2548 

3 นายจุฑาพงศ์ เตชะสืบ 5299002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

 

พย.บ. 

การพยาบาลเวชปฏบัิติ

ชุมชน 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

 

2553 

4 นางสาวเกษร เกตุชู 16302900xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2551 

5 นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด 36201000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 10.2 ฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลในสถานที่จริง ได้แก่ 

   10.2.1 โรงพยาบาลศูนย์   

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

- โรงพยาบาลล าปาง 

   10.2.2 โรงพยาบาลทั่วไป 

- โรงพยาบาลพะเยา 

- โรงพยาบาลน่าน 

- โรงพยาบาลเชียงค า จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชยีงใหม่ 

- โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดล าปาง 

   10.2.3 โรงพยาบาลชุมชน 

- โรงพยาบาลดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 

- โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย 

   10.2.4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย      

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา     

   10.2.5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ/หรือสถานบริการอื่น ๆ ในชุมชน 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหว้ยเคียน อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่นาเรอื อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลร่องค าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านต  า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

   10.2.6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมใ่ส อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแมน่าเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

   10.2.7 สถาบันการศึกษา 

- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

- โรงเรียนชุมชนบ้านแมใ่ส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงเรียนบ้านจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงเรียนแมน่าเรือใต้ อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

- โรงเรียนบ้านต๋อม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

- โรงเรียนบ้านต  าพระแล อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

  จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ  โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1 ใน 5 ประเด็น คือ ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมชีวภาพ 2) อุตสาหกรรมและ

บริการการแพทย์ครบวงจร 3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 4) อุตสาหกรรม

และบริการขนส่งและโลจสิติกส์และ 5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

 ประเทศไทยมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ โดยมีเป้าหมายในภาพรวม ดังตอ่ไปนี ้1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรมละเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการผลิต การบริการ 2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการ

ต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม

มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  4) ปฏิรูปกระบวน

ทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะ

ที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 

รักษาศลีธรรม และเป็นพลเมืองดขีองชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ

สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุค

ใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัดของแผน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา

คุณภาพชวีิต สุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดขีองคนไทย 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และ 3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสรา้ง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะที่ด ีครอบคลุมทั้งด้านกาย 

ใจ สติปัญญา และสังคม โดย 1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 2) การป้องกันและควบคุมปัจจัย

เสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 4) การพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดแีละ 5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้าง

สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อการพัฒนาในด้านสังคมโดย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้อย่างไร้ขอบเขตด้วย E-education ที่ช่วยบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการศกึษา ทั้งในมิติพื้นที่

และเวลา ทั้งยังสามารถน าระบบ E-society มาใช้สร้างโอกาสด้านต่างๆ ให้กับประชาชนเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม เช่น การเรียนรู้และพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต การได้รับบริการสาธารณะต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลดังกล่าว ซึ่งจะช่วย

ยกระดับคุณภาพชวีิตของคนไทยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

 จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่  3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี                

สุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being 

for all at all ages) พยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีหน้าที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ

ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญหลายประเด็น ตั้งแต่การลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก (3.1) ยุติการ

ตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด (3.2) ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขต

ร้อน (3.3) ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (3.4) ประเด็นเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ 

(3.5) การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (3.6) อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผน

ครอบครัว (3.7), การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (3.8) และลดการตาย

และป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่าง ๆ (3.9) 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน   

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาหลักสูตร มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้สามารถพัฒนาสุขภาวะของคนให้มีสุขภาวะที่ดี

ในทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกมิติทั้งกาย ใจ สติปัญญา โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม 

หลักฐานเชิงประจักษ์ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการ

พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 

และเป็นพลเมอืงดีของชาติ  

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์

หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนี ้1) ผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้พร้อมเข้าสู่ อุตสาหกรรมและบริการ

การแพทย์ครบวงจร 2) พัฒนาให้บัณฑิตสามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนสร้างนวัตกรรม

เพื่อออกแบบบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของ

ประเทศ (Demand side) 3) บูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้ชุมชนและสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง มั่นคง 

หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า 4) บูรณาการเรียนการสอนกับงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมทางสุขภาพ และวิชาชีพ

ทางการพยาบาล  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

 

3(2-2-5) 
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001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Aesthetics for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health, Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

 

3(0-6-3) 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 3   หน่วยกิต 

341334  เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 
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รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12  หน่วยกิต 

363218 

 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 

Basic Physiology 

3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry  

3(2-3-6) 

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 3   หน่วยกิต 

366213 พยาธิวิทยา 

Pathology 

3(2-3-6) 

รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 3   หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

301391 ดิจทิัลทางการพยาบาล    

Digital Nursing 

3(2-2-5) 

301392 จติวิทยาการให้ค าปรึกษา  

Counseling Psychology 

3(3-0-6) 

301393 นวัตกรรมทางการพยาบาล   

Innovation in Nursing 

3(1-4-4) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

        - 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

        - 

13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ท าหนา้ที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

 2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

 3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร  

การวางแผน การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการควบคุมคุณภาพ 

ให้เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร 

 2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารรายวิชา การวางแผน 

การด าเนนิการจัดการเรยีนการสอน การประเมนิผลรายวิชา ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของรายวิชา 

 3) แต่งตั้งผู้สอนประจ ารายวิชา เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมนิผล ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความเชื่อว่า วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพ 

ที่ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในทุกช่วงวัย ทุกสภาวะ 

ของสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับสิ่งแวดล้อม จงึท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตอย่างต่อเนื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์จาก

การได้ลงมือปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย นวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อน าไปสู่การสรา้งองค์ความรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรูต้ลอดชวีิต  

 1.2 ความส าคัญ   

 การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีการจัดหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับสถานการณท์ี่สง่ผลกระทบต่อภาวะสุขภาพแล้ว ยังมุ่งผลติบัณฑิตให้สามารถน าความรู้

ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตั้งแตใ่นครรภ์มารดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต รวมทั้ง

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Community  

Change Agent) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล ซึ่งพบว่าเป็นอุปสรรค

ของการใหบ้ริการสุขภาพแก่ประชาชน จนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ (Sustainable 

Development Goal 3) การผลิตพยาบาลเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่มี

คุณภาพเพิ่มขึน้ รวมถึงช่วยใหก้ารขยายระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่าง ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม

ด้านสุขภาพ ระหว่างเขตเมอืงและชนบท 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิต 

    1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  

 1.3.2 สามารถใช้กระบวนการทางสถิติ กระบวนการวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

 1.3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการศาสตร์  

ทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และดิจทิัลทางการพยาบาล 

 1.3.4 สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลด้วยจิตบริการ แก่ผู้รับบริการ

ทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

และสิทธิของผูป้่วย ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 1.3.5 มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต ทั้งทางด้านวิชาชีพ และสังคม 
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 1.3.6 มีทักษะความเป็นผู้น า มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ  

การท างานเป็นทีม และอัตลักษณ์บัณฑิต 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

2.1 อธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้  

2.2 ใช้กระบวนการทางสถิติ กระบวนการวิจัย นวัตกรรม และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไข

ปัญหาทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

2.3 วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างเป็นองค์รวม ทุกภาวะสุขภาพ โดยบูรณาการศาสตร์

ทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และดิจทิัลทางการพยาบาล 

2.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผูร้ับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ 

ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2.5 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2.6 สืบค้นข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล  และสื่อดิจิทัลในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล

และการผดงุครรภ ์

2.7 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

2.8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม และอัตลักษณ์บัณฑิต 

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 ด าเนนิการระหว่างปีการศกึษา 2565-2569  

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนให้นสิิตเกิดทักษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษที่ 21  

 

 

- ทักษะเทคโนโลยีดจิทิัล  

 

 

 

 

 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 

ในการออกแบบการเรียนรู้ 

และอ านวยความสะดวก 

ในการเรียนรู  

 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ 

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร  

(digital and communication)  

ในการออกแบบการเรียนรู้ 

 

1. ร้อยละ 80 ของรายวิชา

ทางการพยาบาล มีการ

ออกแบบการเรียนรูท้ี่เอื้อ

ต่อทักษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 

2. ร้อยละ 100 ของนิสติมี

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 

ที่ 21 ในระดับ 4 ใน 5 ขึ้นไป 

3. ร้อยละ 80 ของรายวิชา

ทางการพยาบาลมีการใช้

เทคโนโลยีดจิทิัลและ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

- ทักษะด้านนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

- ทักษะชีวติและการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

 

 

 

 

3. สนับสนุนให้นสิิตจัดท า 

นวัตกรรมทางการพยาบาล 

 

4. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วม

เวทีประกวดนวัตกรรม

ระดับชาติ/นานาชาติ 

5. จัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เอือ้

ต่อนสิิตในการพัฒนาทักษะ

ชีวติและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

(digital and communication) 

ในการออกแบบการเรียนรู้ 

4. ร้อยละ 100 ของนสิิต

จัดท านวัตกรรม 

ทางการพยาบาล 

5. ทุกปีมนีิสติเข้าร่วมเวที 

ประกวดนวัตกรรม

ระดับชาติ/นานาชาติ 

6. ร้อยละ 100 ของนสิิต 

มทีักษะชีวติและการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  

 การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน   

มีการจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนช้ันปีที่ 2  

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

 ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – พฤษภาคม   

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

 2.2.1 ส าเร็จมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

 2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 

  2.2.5 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 

12 หนว่ยกิต 

  2) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ ไม่เจ็บป่วยหรอืเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ

มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

  3) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

 2.4.1 ขาดทักษะการสร้างความรู้จากการปฏิบัติหรอืประสบการณเ์ดิม (progressivism) 

 2.4.2 ขาดทักษะการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

 2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.5.1 มีจัดการเรียนการสอน ที่เสริมให้ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมเพื่อพัฒนาการเรียนในปัจจุบัน

และอนาคต โดยการสนับสนุนให้ผู้เรยีนเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม ่ 

 2.5.2 มีการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมนิสิตให้ท างานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้นิสิต

ได้เรยีนรู้บทบาททั้งการเป็นผู้น าและสมาชิก มุ่งมั่นที่จะท าภาระกิจให้ส าเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 2.5.3 มีการจัดการเรียนการสอนแบบอภปิรายเป็นกลุ่มย่อย เพื่อใหน้ิสติได้แลกเปลี่ยนความคดิ 

และมุมมอง รวมทั้งได้เรียนรู้ในการรับฟังผูอ้ื่น  

 2.5.4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัย การปรับตัว

ด้านการเรียน และด้านสังคม   

 2.5.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่างพี่กับน้องในมหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ส่งเสรมิด้านการปรับตัว การอยู่รว่มกันในสังคม เป็นต้น 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 120 120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 2  120 120 120 120 

ช้ันปีที่ 3   120 120 120 

ช้ันปีที่ 4    120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     120 
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2.6 งบประมาณตามแผน   

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน  8,400,000   15,120,000   21,840,000   28,560,000   28,560,000  

รวมรายรับ  8,400,000   15,120,000   21,840,000   28,560,000   28,560,000  
     

       

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 19,200,000 19,776,000 20,369,280 20,980,358 21,609,769 

2. งบลงทุน 

(ครุภัณฑท์างการศกึษา) 

4,400,000 4,840,000 5,324,000 5,856,400 6,442,040 

3. งบด าเนนิการ 

(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

840,000 1,512,000 2,184,000 2,856,000 2,856,000 

4. งบด าเนินการ 

(สาธารณูปโภค)                    

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

รวมรายจ่าย 25,640,000 28,528,000 31,477,280 34,492,758 35,707,809 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

213,667 118,867 87,437 71,860 74,391 

 

 2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน  

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 134 หนว่ยกิต  

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตร ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 106 98 

   1.1 วชิาพื้นฐานวชิาชีพ  21 21 

   1.2 วิชาชพีพยาบาล  85 77 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6  6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หนว่ยกติ 142 134 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 
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กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3  หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวิต 15  หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Aesthetics for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

Health, Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น

ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

3(2-2-5) 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

  2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  98  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   21  หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชือ้ 3(2-3-6) 

 Microbiology Parasitology and Infectious 

Diseases 

 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  
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365212  ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

366213 พยาธิวิทยา 3(2-3-6) 

 Pathology  

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

  กลุ่มวิชาชีพ  77  หน่วยกิต 

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 2(2-0-4) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1    2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301161 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช  1 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 4(2-6-7) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 3(0-9-4) 

 Practicum in Fundamental Nursing   

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

301231 การพยาบาลผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 

 Nursing for Older Adults  

301241 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery    

301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 2(1-2-3) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301253 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

301262 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 2 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing  
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301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(2-0-4) 

 Community Health Nursing   

301281 กฎหมายและจริยศาสตรส์ าหรับวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  

301282 การวิจัยทางการพยาบาล 1 2(1-2-3) 

 Nursing Research 1  

301322 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

301323 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 4(0-12-6) 

 Practicum in Adult Nursing    

301332 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Older Adult Nursing  

301343 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

 

301354 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4) 

 Community Health Nursing   

301373 การรักษาโรคเบือ้งตน้  2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  

301383 การวิจัยทางการพยาบาล 2 2(1-2-3) 

 Nursing Research 2  

301384 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 Nursing Administration  

301424 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    
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301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

4(0-12-6) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

 

301463 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 3(0-9-4) 

 Practicum in Mental Health and Nursing  

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  4(0-12-6) 

 Practicum in Community Health Nursing   

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น 2(0-6-3) 

 Practicum in Primary Medical Care  

301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

 Practicum in Nursing Administration  

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-6-3) 

 Professional Nursing Practice  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life  

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

 Aesthetics for Life Management  

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 2(2-0-4) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  

365212  ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

367200 สรีรวทิยาพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

 รวม 20 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes      

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1    2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301161 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 1 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชือ้ 

Microbiology Parasitology and Infectious Diseases 

3(2-3-6) 

366213 พยาธิวิทยา 

Pathology 

3(2-3-6) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication  

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation  

301212 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2 4(2-6-7) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

301241 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery    

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

301262 การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 2 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Basic Pharmacology  

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health, Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

301231 การพยาบาลผูสู้งอายุ 3(3-0-6) 

 Nursing for Older Adults  

301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 2(1-2-3) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(2-0-4) 

 Community Health Nursing   

301281 กฎหมายและจริยศาสตรส์ าหรับวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  

301282 การวิจัยทางการพยาบาล 1 2(1-2-3) 

 Nursing Research 1  

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 3(0-9-4) 

 Practicum in Fundamental Nursing   

301253 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

 

 

รวม 5 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

301322 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

301343 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4) 

 Community Health Nursing   

301373 การรักษาโรคเบือ้งตน้  2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  

301383 การวิจัยทางการพยาบาล 2 2(1-2-3) 

 Nursing Research 2  

301384 การบริหารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 Nursing Administration  

xxxxxx เลือกเสรี 1                                  3(x-x-x) 

xxxxxx เลือกเสรี 2                                  3(x-x-x) 

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 3(0-6-3) 

 Integration for Professional Innovation  

301323 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 4(0-12-6) 

 Practicum in Adult Nursing    

301332 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Older Adult Nursing  

301344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

 

301354 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

 

301424 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 4(0-12-6) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

 

301463 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 3(0-9-4) 

 Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing  

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  4(0-12-6) 

 Practicum in Community Health Nursing   

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น 2(0-6-3) 

 Practicum in Primary Medical Care  

 รวม 15 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

 Practicum in Nursing Administration  

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-6-3) 

 Professional Nursing Practice  

 รวม 4 หน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

  ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การใช้ภาษาไทยสื่อสารในชวีิตประจ าวัน 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, usage of Thai language to communicate in daily life 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทย 

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ 

  Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103   ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

    Intermediate level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสือ่สารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล      1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(2-2-5) 

    Aesthetics for Life Management  

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต   

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน  
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       Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management,  roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ      3(2-2-5) 

      Skills Development and Lifelong Learning 

 ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิด

อย่างสร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิด  

เพื่อการเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะ 

การคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ 

ตลอดชวีิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม                2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

 ทักษะการเรียนรูชุ้มชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวติของชุมชน การท างานรว่มกันเป็นทีม 

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุ ทธ์ และ  

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิต  

ในสังคม การรว่มมอืและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับ 

ในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น 

 Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community,  collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and implementing plan 

in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability to changing environment, 

responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, acceptance of cultural diversity 

and respect for others  
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health, Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ

ด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน       

  Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community  

 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล   3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 
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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

 English for Specific Purpose  

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิตก าลังศกึษา 

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

related to students’ discipline  

 

301111 แนวคดิพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1 2(2-0-4)       

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

วิวัฒนาการของการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล  

บทบาทหน้าที่ของพยาบาล การพัฒนาวิชาชีพพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับ

ภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วย แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล  

การสื่อสารทางการพยาบาล  

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

of nurses, nursing professional development, nursing professional organization, concepts of health 

and illness, holistic nursing concepts and nursing theories, nursing processes, communication in 

nursing 

 

301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1    2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

แนวคิดและหลักการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การประเมินการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการในเด็กแต่ละช่วงวัย การส่งเสริมโภชนาการในเด็ก การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การจัด 

การเล่นในเด็ก การส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วงวัย ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาใน

เด็กแต่ละช่วงวัยและการดูแล การป้องกันอุบัติเหตุและสารพิษในเด็ก การดูแลด้านจิตสังคมของเด็ก

และครอบครัวเมื่อต้องเข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาล การพยาบาลเด็กโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วย

วัคซีน 

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

assessment of growth and development in each age, immunity promotion, play management for 

children, children health promotion in each age, health problems and problematic behaviors in 

each age and solutions, preventing accidents and poisoning in children, psychosocial care of illness 

children and families, care of Illness children with vaccine-preventable infectious diseases 
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301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

             หลักการพื้นฐานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช บทบาทหน้าที่ของพยาบาลจิตเวช 

จิตวิทยาพัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การส่งเสริม

สุขภาพจติ และการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต 

             Basic principles of mental health and psychiatric nursing, roles of psychiatric nurses, 

developmental psychology, concepts and theories applied to mental health and psychiatric 

nursing, mental health promotion, and mental illness prevention 

 

301212  แนวคดิพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2  4(2-6-7) 

 Basic Concepts and Principles in Nursing   

แนวคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานของบุคคล การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ 

การดูแลแผลเบื ้องต้น การประเมินสุขภาพ การเก็บสิ ่งส่งตรวจและการแปลผลตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ การรับใหม่และจ าหน่ายผู้ป่วย การบริหารยา การดูแลสุขวิทยาพื้นฐานผู้ป่วยที่มี

ปัญหาระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดิน

ปัสสาวะ และฝกึปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในหอ้งปฏิบัติการพยาบาล 

   Basic concepts, principles and fundamental nursing practices in responding to basic 

needs of an individual, control and prevention of infection spread, vital signs assessments primary 

wound care, excretion, posture, health assessment, specimen collection and interpretation of 

laboratory tests, receiving and discharge patients, drug administration, basic care for patients 

with respiratory problems, digestive system, cardiovascular system, urinary system and 

practicum of basic laboratory nursing in practicum 

 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-4) 

 Practicum in Fundamental Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการ 

ที่มีปัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

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

rights and the professional ethics considerations 
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301221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 

 Adult Nursing   

แนวคิดการพยาบาลผู้ ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและมีปัญหาสุขภาพในแต่ละระยะของ 

การเจ็บป่วยในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ผู้ที่มีปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ ผู้ที่เสียสมดุลน้ า เกลือแร่และ

บาดแผลไหม้ ผู้ที่มีภาวะเสียสมดุลกรดด่าง ผู้ที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหาร ทางเดินน้ าดี  

ถุงน้ าดีและตับอ่อน มีภาวะติดเชื้อ มีความผิดปกติของภูมิคุ ้มกันของร่างกาย ตาหูคอจมูก   

มีความผิดปกติของผิวหนัง  ระบบสืบพันธุ์ และระบบกระดูกและข้อ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการ

พยาบาล 

Concepts of nursing for healthy adults and illness clients including perioperative, 

urinary system disorders, imbalance of water and minerals and burn, gastrointestinal system, 

gallbladder, liver and biliary disorders, tropical and contagious diseases, eye-ear-throat-nose 

system disorders, skin disorders, male and female reproductive system disorders, musculoskeletal 

system disorders using evidence based in nursing 

 

301231 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 

 Nursing for Older Adults  

มโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการพยาบาลผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   

การประเมินผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน ลักษณะพิเศษของผู้สูงอายุที่ต่างจากวัยอื่น การพยาบาลผู้สูงอายุ

ตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผูสู้งอาย ุการฟื้นฟูสภาพผูสู้งอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพงิ 

Concepts of gerontological nursing, gerontological nursing theory, quality of life of older 

adults, comprehensive geriatric assessment, characteristics different of older adults, nursing care 

for older adults with to common health problems, older adult rehabilitation and nursing care for 

older adults with dependency 

 

301241 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery    

 แนวคิดและหลักการในการดูแลสตรีในระยะก่อนสมรส สุขภาพการเจริญพันธุ์ การวางแผน

ครอบครัว การตั้งครรภ์ พัฒนาการของทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะ

ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อ การปรับตัวของสตรีตั้งครรภ์และ

ครอบครัว  
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Concepts and principles of premarital women care, sexual and reproductive health, 

family planning, pregnancy, fetal development, nursing care for pre-pregnant women, pregnant 

women, high-risk pregnancy screening and referring, adaptation of  pregnant women and family 

 

301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 2(1-2-3) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

แนวคิดเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการคลอด การพยาบาลสตรีในทุกระยะของการคลอด 

การท าคลอดปกติ การพยาบาลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพ

ระหว่างบิดา มารดา ทารก 

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

each stage of delivery and birth, normal labor, nursing care for mothers and newborn babies 

after delivery, and enhancing relationship between parents and newborns 

 

 

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(2-0-4) 

 Nursing for Pediatric    

การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง

ด้วยโรคในระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อยในทารกและเด็ก 

Nursing for children from infants to adolescence with illness in acute, critical, and 

chronic periods in all systems of diseases commonly found in infants and children 

 

301253 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมในการสร้างเสริมสุขภาพและ 

การป้องกันโรคในเด็กทุกช่วงวัยทั้งกลุ่มสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยงตามแนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  

บูรณาการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และค านงึถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการ สิทธิเด็ก และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of holistic nursing processes to health promotion and disease prevention in 

children of each age with healthy and high-risk groups with family-centered care, integrating 

relevant theories, and considerations of client rights, child rights and the professional ethics 
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301262 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 2 2(2-0-4) 

 Mental Health and Psychiatric Nursing   

การประเมินทางจิตเวช อาการวิทยาทางจิตเวช การจ าแนกโรคทางจิตเวช การรักษา

และการบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวช กระบวนการพยาบาลบุคคลที่มีเจ็บภาวะป่วยทางจิตเวช  

ทุกกลุ่มวัย และการดูแลตอ่เนื่องส าหรับบุคคลที่มกีารเจ็บป่วยทางจิต 

Psychiatric assessment, psychiatric symptomatology, psychiatric classification, 

treatments and therapies of psychiatric nursing, nursing processes for persons with mental illness 

in all age groups, and continuing nursing care for persons with mental illness 

 

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(2-0-4) 

 Community Health Nursing   

แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน ระบบบริการสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ  

การดูแลสุขภาพในโรงเรียนและสถานประกอบการ การพยาบาลอนามัยสิ่ งแวดล้อม   

การพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม 

Concepts of community health nursing, health service systems, health development 

plan, health care in school and work place, environmental health nursing, family nursing and 

holistic communities 

 

301281 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพพยาบาล 2(2-0-4) 

 Laws and Ethics in Nursing Profession  

ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  

การพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาล ขอบเขตของวิชาชีพ  

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภาการพยาบาล กฎหมาย 

สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

Ethical theories, principles and concepts of ethics, code of ethics in nursing, human 

rights, patient rights, and nurse rights. professional nursing and midwifery act, nursing council 

regulations, public health  laws and other related laws, ethics issues and ethical decision making in 

nursing 
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301282 การวิจัยทางการพยาบาล 1 2(1-2-3) 

 Nursing Research 1  

แนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล รูปแบบการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย  จริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ ฝึกการเขียนโครงร่างการวิจัย หรือโครงร่างนวัตกรรม การทบทวนวรรณกรรม

อย่างเป็นระบบ 

Concepts of nursing research, research design and methodology, ethics for researcher 

and human right, research methodology or innovation proposal development, systematic review 

 

301322 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6) 

 Nursing for Adults   

แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพในแต่ละระยะของการเจ็บป่วยในผู้ป่วย 

ที่มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือดและน้ าเหลือง  

ระบบต่อมไร้ท่อ โรคมะเร็ง การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ผู้ที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง และผู้ที่มี

ปัญหาระบบประสาท ตามหลักฐานเชงิประจักษ์ทางการพยาบาล 

Concepts of nursing for illness in adults with respiratory system disorders, cardiovascular 

system disorders, hematologic and lymphatic system disorders, endocrine system disorders, 

tumor and cancer disorders, trauma care, advanced life support, neurologic system disorders 

using evidence based in nursing 

 

301323 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 4(0-12-6) 

 Practicum in Adult Nursing    

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลผู้ป่วย

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ เสียสมดุลน้ า 

เกลือแร่ และบาดแผลไหม้ มีความผิดปกติของทางเดินอาหาร ทางเดินน้ าดี ถุงน้ าดีและตับอ่อน ตาหู

คอจมูก ระบบกระดูกและข้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือดและ

น้ าเหลือง ระบบสืบพันธุ์ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท โรคมะเร็ง ความผิดปกติของผิวหนัง ภาวะ

ติดเชื้อ ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน โดยค านึงถึงสิทธิของผู้ป่วย กฎหมายจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of nursing process and evidence- based practice to nursing care for adult 

and aging with preoperative and postoperative, urinary system disorders, imbalance of water 

and minerals and burn, gastrointestinal system, gallbladder, liver and biliary disorders, eye-ear-

throat-nose system disorders, musculoskeletal system disorders, respiratory system disorders, 
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cardiovascular system disorders, hematologic and lymphatic system disorders, male and female 

reproductive system disorders, endocrine system disorders, neurologic system disorders, tumor 

and cancer disorders, skin disorders, tropical and contagious diseases with considerations of client 

rights patient rights, laws, and professional code of nursing ethics 

 

301332 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-3) 

 Practicum in Older Adult Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการส่งเสริม

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การประเมินผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน การพยาบาลผู้สูงอายุ

ตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพงิ 

Practicum of nursing process and evidence- based practice to promote health and 

quality of life for the older adult, comprehensive geriatric assessment, nursing care for the older 

adult according to common health problems in the older adult, older adult rehabilitation and 

nursing care for the older adult with dependency  

 

301343 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 2(2-0-4) 

 Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

แนวคิดและหลักการในการดูแลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน ในระยะตั้งครรภ์  

ระยะคลอด และหลังคลอด ภาวะมีบุตรยาก การคัดกรองภาวะเสี่ยง การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยง 

และแทรกซ้อนทางอายุรกรรม และสูติกรรม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การพยาบาลสตรี 

ที่ได้รับการท าสูติศาสตร์หัตถการ และการพยาบาลทารกที่มภีาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน 

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

delivery and after delivery stages, infertility, high-risk pregnancy screening, nursing care for 

women with high risk and medical and obstetrical complications during pregnancy, delivery and 

after delivery stages, nursing care for women during and after operative obstetrics, and nursing 

care for newborns with high-risk and complications 
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301344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(0-6-3) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

ฝกึปฏิบัติการใชก้ระบวนการพยาบาลและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการส่งเสริมสุขภาพ

สตรี การวางแผนครอบครัว การคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อ การพยาบาล

สตรีในระยะตั้งครรภ์ในรายปกติ และรายที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริม

สัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคลความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม จรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Practicum of nursing process and evidence-based practice for women health 

promotion, family planning, high-risk pregnant women screening and referring, nursing care for 

pregnant women in normal, high-risk, and complications cases, enhancing relationship between 

parents and newborns with considerations of client rights, individuality, cultural diversity, ethics, 

and laws 

 

301354 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Pediatric Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

ในการป้องกันโรค การรักษา พยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ในเด็กทุกช่วงวัยที่มีความเจ็บป่วย 

ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ตามแนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  โดยบูรณาการศาสตร์และ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงสิทธิผู้ใชบ้ริการ สิทธิเด็กและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of nursing process and evidence-based practice to prevent disease, 

medical treatment, and rehabilitation in children of each age with illness in acute, critical, and 

chronic periods with family-centered care by integrating relevant theories with considerations of 

client rights, child rights, and professional ethics 

 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4) 

 Community Health Nursing   

การวินจิฉัยชุมชนและกระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ระบาดวิทยา 

หลักประกันสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ และการประเมนิผล

กระทบทางสุขภาพ 

Community diagnosis and community health nursing process, community health 

system, epidemiology, health insurance, public health administration, public health policy, health 

impact evaluation 
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301373 การรักษาโรคเบื้องต้น  2(2-0-4) 

 Primary Medical Care  

การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น การวินิจฉัย

แยกโรคและรักษาโรคเบื้องต้นตามปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ  หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  

การรักษาโรคเบื้องต้นด้านปัจจุบันพยาบาลและภาวะฉุกเฉิน การบรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อ

ผูป้่วยตามขอบเขตของกฎหมาย และจรยิธรรมวชิาชีพพยาบาล 

History taking, physical examination, basic laboratory interpretation, differential diagnosis 

and primary medical care of health problem in various systems, rational drug use, emergency care in 

primary medical care, disaster management, client referrals according to laws and ethics for nursing 

profession 

 

301383 การวิจัยทางการพยาบาล 2 2(1-2-3) 

 Nursing Research 2  

สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย ฝึกการท าวิจัยทางการพยาบาล 

หรอืการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  การน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

Statistic for research, result analysis and discussion, practice of conducting research 

or development of innovation in nursing, research results and innovation presentation 

 

301384 การบรหิารการพยาบาล   2(2-0-4) 

 Nursing Administration  

แนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารทางการพยาบาล ระบบบริการพยาบาล  

การบริหารบุคคลและและองค์การพยาบาลทุกระดับ  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม  

การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย  การประกันคุณภาพทางการพยาบาล  

และการใชส้ารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อการบริหารการพยาบาล 

Concepts, principles, and processes of nursing administration, nursing services system, 

personnel and nursing organization management at all levels, leadership and team working, risk 

management and patient safety management, quality assurance in nursing, using nursing 

information in nursing administration 
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301391 ดิจิทัลทางการพยาบาล 3(2-2-5) 

 Digital Nursing  

เทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพและการพยาบาล แหล่งและข้อมูลดิจิทัลทางสุขภาพ เทคนิค

และกระบวนการการเลือกแหล่งข้อมูล การประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลทางสุขภาพและการพยาบาล 

สมรรถนะดิจิทัลของพยาบาล การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางสุขภาพและทางการพยาบาล 

การออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลขนาดเล็กในการพยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวช้องกับข้อมูล จรยิธรรม

และสารสนเทศด้านสุขภาพ 

Digital health and nursing technology, digital health resources and resources, source 

selection processes and techniques, quality of health and nursing databases digital competency 

of nurses assessment, application of digital technology in health and nursing, designing and 

creating small database in nursing, data protection laws and regulations, ethics and health 

informatics 

 

301392 จติวิทยาการให้ค าปรกึษา  3(3-0-6) 

 Counseling Psychology  

ความส าคัญของการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้

ค าปรึกษาเชงิจิตวิทยา ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ปัญหาของบุคคลในแต่ละช่วงวัย ลักษณะ

ของบุคคลที่ประสบปัญหาด้านจติสังคม กระบวนการใหค้ าปรึกษา คุณลักษณะของผู้ให้และผูร้ับบริการ

การปรึกษา บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา เทคนิคการให้ค าปรึกษาตามแนวคิดต่าง ๆ การให้

ค าปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา รวมถึงการฝึกปฏิบัติ 

และการใชเ้ครื่องมือที่จ าเป็นในการให้ค าปรึกษา 

Importance of counseling psychology, concepts and theories related to psychological 

counseling, human behavior, problems of human at different ages, characteristics of human individuals 

with psychosocial problems, consultation process, characteristics of counselor and client in counseling, 

roles of counselor, techniques for consultation according to various concepts, providing individual 

counseling, group counseling, family counseling, ethics of counselor, practice and tools needed in 

counseling 
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301393 นวัตกรรมทางการพยาบาล   3(1-4-4) 

 Innovation in Nursing  

นวัตกรรมทางการพยาบาล กระบวนการพัฒนานวัตกรรม หลักฐานเชิงประจักษ

ทางการพยาบาล แนวทางการเลือกนวัตกรรมทางการพยาบาล การสร้างหรือต่อยอดนวัตกรรม

ทางการพยาบาล 

Innovation in nursing, innovation development process, evidence-based nursing, 

guidelines for selecting innovations in nursing, creating or extending innovations in nursing 

 

301424 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(0-6-3) 

 Practicum in Adult Nursing    

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่

ตอนต้น ผู้ใหญ่ตอนกลางและผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤตในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย โดยค านึงถึงสิทธิ

ของผู้ป่วย กฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicum of nursing process and evidence-based practice for early adult, middle 

adult and elderly people with critical condition in various systems with considerations of patient 

rights, laws, and professional code of nursing ethics 

 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 4(0-12-6) 

 Practicum in Maternal and Newborn Nursing and Midwifery   

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพยาบาลสตรี

และทารก ในทุกระยะของการคลอด การท าคลอด การพยาบาลสตรีในระยะหลังคลอดและทารก

แรกเกิด ในรายปกติและรายที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา 

ทารก โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรม

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Practicum of nursing process and evidence-based practice for pregnant women and 

fetus in every stage of delivery and birth, normal labor, nursing care for mothers and newborn 

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

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

ethics, and related laws 
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301463 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(0-9-4) 

 Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิตแก่บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต  

การดูแลบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชทุกกลุ่มวัย การดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน  

โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ ความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Practicum of mental health and psychiatric nursing for mental health promotion and 

mental illness prevention for persons with mental health problems, caring persons with mental 

illness in all age groups, continuing care for psychiatric patients in community based on nursing 

process and evidence-based practice with considerations of client rights, individuality, cultural 

diversity, ethics, and relevant laws 

 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  4(0-12-6) 

 Practicum in Community Health Nursing   

ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคล 

ครอบครัว  โรงเรียน  สถานประกอบการ การประยุกต์ใช้หลักการการวินิจฉัยชุมชนกระบวนการ

พยาบาลอนามัยชุมชนและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน 

Practicum of health promotion, disease prevention, medical care, rehabilitation for 

individuals, families, schools, and work place, applying community diagnosis, community health 

nursing process, and evidence-based practice  for community health problems solving 

 

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-3) 

 Practicum in Primary Medical Care  

    ปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น   

การวินิจฉัยแยกโรคและรักษาโรคเบื้องต้นตามปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

การปฐมพยาบาลและการรักษาเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน  และการส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของ

กฎหมาย และจรยิธรรมวชิาชีพพยาบาล 

Practicing history taking, physical examination, basic laboratory interpretation, 

differential diagnosis and primary medical care according to health problem of various systems, 

rational drug use, first aid, and primary medical care in an emergency, disaster management 

and client referrals according to laws and ethics for nursing profession 
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301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   2(0-6-3) 

 Practicum in Nursing Administration  

ฝกึปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการบริหารจัดการในคลินิก ในหน้าทีห่ัวหน้าเวร

หรอืหัวหนา้ทีม และสมาชิกทีม 

Practicing professional nurses roles in ward management as incharge person, team 

leader, and team member 

 

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 2(0-6-3) 

 Professional Nursing Practice  

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพบริการทางการพยาบาล  

โดยบูรณาการความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ในหน่วยบริการสุขภาพที่เลือกสรร 

Practicing professional nurses’ roles and improving quality of nursing services, 

integrating of knowledge and evidence-based nursing in selected health care units 

 

341334   เภสัชวิทยาเบื้องต้น         3(3-0-6) 

   Basic Pharmacology  

   รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การค านวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา 

เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช ้และปฏิกิรยิาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบร่างกายมนุษย์ 

   Dosage forms, routes of drug administration, dosage calculation, Latin language using in 

prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, adverse 

drug reactions, precaution contraindication and drug interaction of drug effected on human body 

system 

 

361353   จุลชวีวิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ     3(2-3-6) 

   Microbiology Parasitology and Infectious Diseases 

   หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา ราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์  

ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค อาการและอาการแสดงโรค ระบบภูมิคุ้ มกัน  

การตรวจวนิิจฉัยในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม 

   Principles of medical bacteriology, virology, mycology, and parasitology, epidemiology, 

etiology, pathogenesis, symptoms, immune system, laboratory diagnosis, prevention and control 
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363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Anatomy  

มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของ ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่าง

ของร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและอวัยวะรับความรู้สึก ระบบ

ทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหาร ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและฮอรโ์มน และระบบสืบพันธุ์  

    Gross anatomy and histology of integumentary system, skeletal system, muscular 

system, nervous system, sensory and special sense organs, respiratory system, cardiovascular 

system, lymphatic and immune system, digestive system, urinary system, endocrine system and 

reproductive system 

 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry  

หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลพิิด และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม 

เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงานศาสตร์ วิถีเมแทบอลิซึมของ

สารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผดิปกติ ชีวเคมีของเลือด

และปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules carbohydrates, 

proteins, lipids and nucleic acids, properties and activities of enzyme, central dogma, techniques 

in molecular biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic pathways of biomolecules, 

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

biochemical properties testing for biomolecules 

 

366213 พยาธิวิทยา  3(2-3-6) 

 Pathology  

ศึกษาสาเหตุ กลไกและพยาธิสภาพของโรค การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ เนื้อเยื่อ

และระบบอวัยวะ ตลอดจนลักษณะอาการของโรค 

  Study of causes, pathogenic mechanisms and pathologic changes of diseases,  

morphological changes in cells, tissues and organ system, and clinical manifestations 
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367200 สรีรวทิยาพื้นฐาน  3(2-3-6) 

 Basic Physiology  

  บทบาท หน้าที่และกลไกการท างานของร่างกายมนุษย์ในระบบต่างๆ สรีรวิทยาของเซลล์

ระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติ 

    Human body roles, functions and mechanisms of various body systems cellular  

physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system,  

gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system and body temperature 

regulation in normal condition 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1. เลขสามล าดับแรก   หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4   หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในล าดับที่ 5     หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

  3.1 เลข 1    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานทางการพยาบาล 

  3.2 เลข 2    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลผูใ้หญ่ 

  3.3 เลข 3    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลผูสู้งอายุ 

  3.4 เลข 4   หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก  

        และการผดุงครรภ์ 

  3.5 เลข 5    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลเด็ก 

  3.6 เลข 6    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 

  3.7 เลข 7    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน 

  3.8 เลข 8    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิจัยและบริหารการพยาบาล 

  3.9 เลข 9    หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี 

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

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

1 นางสาวดาว   

เวยีงค า 

35603004xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาด

ไทย 

2555 

2548 

2542 

- จุฑามาศ ผลมาก, ปรัชญาพร  

ธิสาระ, ดาว เวียงค า, และอมรรัตน์ 

ดวงปัญญา. (2562). การพัฒนา

รูปแบบการมสี่วนร่วมของครอบครัว

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กรณศีกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น

สันป่ามว่ง อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา. วารสารพยาบาลทหารบก, 

20(2): 241-250. 

- Weiangkham D., Chairinkam 

W., and Srirattayawong T., (2021). 

Quality of life in the elderly of 

Phayao province, Northern Thailand, 

SOUTHEAST ASIAN J TROP MED 

PUBLIC HEALTH, 52, 495 – 504. 

-วไิลพร กาเชียงราย, ดาว เวียงค า, 

วมิลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว 

48 



49 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวทิย ์

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิ

ขจร. (25-28 มกราคม 2564). 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 1937-1945). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

2 นางสาวปะราล ี 

โอภาสนันท์ 

35203003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาล 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา 

2556 

2542 

2538 

-ปะราลี โอภาสนันท์, พรทิพย ์ 

ปาอิน และสุนยี ์ปัญญาวงศ์. (2561). 

การพัฒนาข้อเสนอส าหรับชุดบริการ

การดูแลท่ีบ้านส าหรับผู้สูงอายท่ีุมี

ภาวะพึ่งพงิ. วารสารการพยาบาล

และการศกึษา, 11(3): 139-154. 

-ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปะราลี 

โอภาสนันท์ และมลฤด ีเกศหอม. 

(2561). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความ

มั่นคงดา้นสุขภาพของผู้ป่วย กลุม่โรค

เรือ้รังไมต่ดิตอ่ ในจังหวัดพะเยา.  

วารสารการพยาบาลและการดูแล

สุขภาพ, 36(3): 117-126. 

49 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-วยิะดา รัตนสุวรรณ และปะราลี 

โอภาสนันท์. (2561). การพัฒนา

รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแล

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงโดยเนน้ชุมชน. 

วารสารการพยาบาล 

และการศกึษา, 11(4), 156-174. 

-ปะราลี โอภาสนันท์ วยิะดา รัตน

สุวรรณ.  (2563). ผลของการใชชุด

กิจกรรมปองกันโรคสมองเสื่อมต

อการท างานของสมองของผู้สูงอายุ

โรคเร้ือรังในชุมชน.  วารสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ,์ 12(1): 255-267. 

-ปะราลี โอภาสนนัท ์และวิยะดา 

รัตนสุวรรณ. (25-28 มกราคม 

2564). การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน

ฤทธ์ิอันไม่พงึประสงค์จากการใชย้าใน

ผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง

หลายโรค. ใน การประชุมพะเยา

50 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

วิจัย ครั้งที่ 10 (หนา้ 1710-1717). 

พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

-ปะราลี โอภาสนันท์ สุนยี ์ปญัญา

วงศ์.  (2564). การพัฒนาแนว

ปฏบัิตกิารพยาบาลเพื่อป้องกันการ

หกล้มส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน.  

วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี อุตรดิตถ,์ 13(1): 251-265. 

3 นางสาวพรรณพมิล 

สุขวงษ์*    

 

 

36406000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

พย.ม. 

 

 

ป.พย. 

หลักสูตรและการสอน 

สุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวช 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

2563 

2546 

 

 

2537 

-นัชชา จงศิริฉยักุล และพรรณพิมล 

สุขวงษ์. (2564). การพัฒนารูปแบบ

การคัดแยกผู้ป่วยโดยพยาบาลหนว่ย

อุบัตเิหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลน่าน. 

น าเสนอ Oral Presentation และ

ตีพิมพ์ใน proceeding ในการประชุม

วชิาการระดับชาติ มหาวทิยาลยั 

ราชภัฏนครปฐม. วันท่ี 8-9 

กรกฎาคม 2564. 

4 นางสาวศศนิันท์ 

พันธ์สุวรรณ 

 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

พย.ม. 

พย.บ. 

Nursing 

การผดุงครรภข์ั้นสูง 

Saint Louis University, USA. 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2563 

2552 

2542 

-SmithBattle, L., Punsuwun, S., & 

Phengnum, W. (2020). An Umbrella 

Review of Qualitative Research on 

51 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

Teen Mothering. Western Journal 

of Nursing Research, 36(2), 147–

151 

- SmithBattle, L., Phengnum, W., & 

Punsuwun, S. (2020). Navigating 

a Minefield: Meta-Synthesis of 

Teen Mothers' Breastfeeding 

Experience. MCN: The American 

Journal of Maternal/Child 

Nursing, 45(3), 145-154. 

5 นางสาวสุทธิดา  

พงษ์พันธ์งาม 

35601004xxxxx อาจารย์ Ph.D 

พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

Nursing 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

Saint Louis University, USA 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2546 

2538 

-Ampicha Nawai, & Sutthida 

Phongphanngam. (2019). 

Exploring the Use and Efficacy of 

Complementary and Alternative 
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พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

18 นางสาวกฤติพชิญ ์

ฐิตพิชิญานันท์ 

35207003xxxxx อาจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทรา สภาการชาดไทย 

2562 

2545 

2538 

-Thitipitchayanant, K., 

Somrongthong, R., Kumar, R., & 

Kanchanakharn, N. (2018). 

Effectiveness of self-empowerment 

affirmation-relaxation (Self-EAR) 

program for postpartum blues 

mothers: A randomize controlled 

trial. Pakistan journal of medical  

sciences, 34(6), 1488–1493. 

https://doi.org/10.12669/pjms.346.1

5986 

-วยิะดา รัตนสุวรรณ, กฤติพิชญ์

ฐิตพิิชญานันท์. (2021) การพัฒนา
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ทุนทางสังคมเพื่อคุณภาพชวีติของ

ผู้สูงอายุ : การศึกษากรณ ี

ชุมชน จังหวัดพะเยา Social Capital 

Development for Quality of Life of 

older Persons. วารสารการพยาบาล

และการศกึษา, 14 (3): กรกฎาคม-

กันยายน 

19 นางสาวปาณิสรา 

หลคี้วน 

37007007XXXXX อาจารย์ Ph.D 

พย.ม. 

ป.พย. 

 

Nursing 

การพยาบาลครอบครัว 

พยาบาลศาสตร์  

 

University of Nottingham, UK 

2020มหาวทิยาลัยบูรพา 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี 

2564 

2547 

2539 

Adolescent Pregnant Women’s 

Narratives on Sex and 

Contraception in a Northern 

Thailand province: A 

phenomenological study 

Panitsara Leekuan,  Panpimol 

Sukwong and Ros Kane INQUIRY: 

The Journal of Health Care 

Organization, Provision, and 

Financing Volume 58: 1–11 (2021) 

DOI: 10.1177/00469580211056219 

20 นางสาวพัชรินทร์  

สังวาลย์ 

35019004xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาล 

บริหารการพยาบาล 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2542 

2536 

- จรยิา ทรัพย์เรือง บุบผา วริิยรัต

นกุล และพัชรินทร์ สังวาลย์ (2021). 

ปัจจัยท านายพฤตกิรรมสร้างเสริม

62 



63 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พุทธชนิราช พิษณุโลก 

สุขภาพกลุม่วัยท างานที่มภีาวะเมตา

บอลคิซินโดรม. Journal of Social 

Science and Buddhistic 

Anthropology, 6(8), 386-399. 

21 นางสาวแสงเดอืน  

พรมแก้วงาม 

35201004xxxxx อาจารย์ พย.ด. 

พย.ม. 

ป.พย. 

พยาบาลศาสตร์ 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครล าปาง 

2557 

2543 

2535 

- อรัญญา นามวงศ์, แสงเดือน 

พรมแก้วงาม, ดลนภา ไชยสมบัติ, 

สุทธิลักษณ์ จันทะวัง, วัชรี ไชยจันดี,  

อรพญิ บัวงาม, และ สาคร นาตะ๊. 

(2562). รูปแบบศักยภาพชุมชนใน

การสง่เสริมสุขภาวะทางจิตวญิญาณ

ของผู้สูงอายุโรคเรือ้รัง: กรณศีกึษา 

ต าบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา. 

วารสารการพยาบาลและ

การศึกษา. 12(3), 89-103. 

-พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์, ชาลี 

ทองเรือง, ลภัสรดา มุง่หมาย,  

จักรินทร์ ศรีวิไล, แสงเดือน  

พรมแก้วงาม, พทิยา วงศใ์หญ ่ 

และพระครูสุนทร วุฒิสาร. (25-28 

มกราคม 2564). การปริวรรตต ารา

63 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ยาพื้นบ้านของวัดแสนเมอืงมา อ าเภอ

เชยีงค า จังหวัดพะเยา.  

ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครัง้ท่ี 10 

(หนา้ 183-193). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

22 นายจุฑาพงศ์  

เตชะสืบ* 

5299002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลเวชปฏบัิตชิุมชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2560 

2553 

ทัพพข์วัญ ศรีรัตยาวงค์, ดาว เวียงค า, 

ประเสริฐ ค าอา้ย, จุฑาพงศ์ เตชะ

สืบ. (2563). ผลของโปรแกรมการมี 

ส่วนร่วมของครอบครัวในการจัดการ

ยาตอ่พฤติกรรมการรับประทานยา

และความดันโลหติของผู้ป่วยโรค

ความดันโลหิตสูง. วารสารการ

พยาบาลและการศึกษา, 12(4): 

75-88. 

23 นายธรรมวทิย ์

ราญรอน 

15704001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2558 

2554 

-พรสวรรค์ คิดค้า, ตรัยชัชญาญ์  

ตัง้สุทธิธรรม, ธรรมวทิย์ ราญรอน, 

วชิานีย์ ใจมาลัย. (2562).การส ารวจ

การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3): 

62-77 

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร, เกสร เกตุชู 

และธรรมวทิย์ ราญรอน. (25-28 

มกราคม 2564). การเป็นองค์กรแห่ง

ความรอบรู้ทางสุขภาพของเครอืขา่ย

บริการสุขภาพปฐมภูมติามการรับรู้

ของบุคลากรทางสุขภาพ จังหวดั

พะเยา. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 306-317). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

-วไิลพร กาเชียงราย, ดาว เวียงค า, 

วมิลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว 

สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวทิย์ 

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิ

ขจร. (25-28 มกราคม 2564). 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 1937-1945). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

65 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

24 นายวินัฐ  

ดวงแสนจันทร์ 

14099007XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

พยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2561 

2557 

- วินัฐ ดวงแสนจันทร์, ตะวัน  

แสงสุวรรณ, และพุทธิพงษ์ พลค าฮัก. 

(2564). การรับรู้ความสามารถในการ

ควบคุมพฤตกิรรม และพฤติกรรม

การบริโภคอาหารในผู้สูงอายุท่ีเป็น

โรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน้ าตาล

ในเลอืดไม่ได้. วารสารศูนย์อนามัย

ที่ 9, 38(15), 428-442. 

- Poncumhak, P., Srithawong, A., & 

Duangsanjun, W. (2021). 

Validation of the circular tandem 

walk test and optimal cutoff score to 

determine the risk of falls in active 

community-dwelling older adults. 

Journal of aging and physical 

activity, 1(aop), 1-7. 

- Poncumhak, P., Srithawong, A., & 

Duangsanjun, W. (2019). Cut-off 

score of five sit-to-stand test to 

predict risk of falls in Thai 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

community-dwelling older adults. 

International Journal on 

Disability and Human 

Development, 18(2), 203-209. 

- อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์, วินัฐ  

ดวงแสนจันทร์, และพุทธิพงษ์ พล

ค าฮัก. (2562). ค่าตัดแบ่งของการ

ทดสอบลุกยนื 3 ครัง้แลว้เดิน ในการ

ท านายความเสี่ยงตอ่การล้มใน

ผู้สูงอายุไทยในชุมชน. ศรนีครนิทร์

เวชสาร, 34(5), 497-502. 

25 นางทัพพข์วัญ  

ศรีรัตยิาวงค์ 

35308003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลชุมชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

2543 

-ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์, ดาว  

เวยีงค า, ประเสริฐ ค าอ้าย, จุฑาพงศ ์

เตชะสืบ. (2563). ผลของโปรแกรม

การมสี่วนร่วมของครอบครัวในการ

จัดการยาตอ่พฤติกรรมการ

รับประทานยาและความดันโลหติของ

ผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง. วารสาร

การพยาบาลและการศกึษา, 12(4): 

75-88. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-พทัิกษพ์งศ์ ปันต๊ะ, ทัพพ์ขวัญ  

ศรีรัตยาวงค์ และเกษแก้ว เสียงเพราะ. 

(25-28 มกราคม 2564). 

ประสิทธิผลของสวนชุมชนเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายใุนจังหวัด

พะเยา ประเทศไทย. ใน การประชุม

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หนา้ 254-

265). พะเยา: มหาวทิยาลัยพะเยา. 

26 นางพรทิพย ์ 

ปาอิน 

35506001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลผู้สูงอายุ 

พยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

 

2550 

2543 

-ปะราลี โอภาสนันท์, พรทิพย์  

ปาอิน และสุนยี ์ปัญญาวงศ์. (2561). 

การพัฒนาข้อเสนอส าหรับชุดบริการ

การดูแลท่ีบ้านส าหรับผู้สูงอายท่ีุมี

ภาวะพึ่งพงิ. วารสารการพยาบาล

และการศกึษา, 11(3): 139-154. 

27 นางพรสวรรค์ คิดค้า 34613003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2558 

2543 

- พรสวรรค์ คดิค้า, ตรัยชัชญาญ์ 

ตัง้สุทธิธรรม, ธรรมวทิย ์ราญรอน, 

วชิานีย์ ใจมาลัย. (2562).การส ารวจ

การใชส้มุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3): 

62-77 

28 นางวมิลมาศ  

จันทร์เชื้อ 

35403003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ป.พย. 

 

 

ป.พย. 

อนามัยครอบครัว  

ประกาศนียบัตรการพยาบาล

เฉพาะทางเพื่อการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สระบุรี 

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

2542 

2537 

 

 

2535 

-วไิลพร กาเชียงราย, ดาว เวียงค า, 

วิมลมาศ จันทรเ์ชื้อ, ประกายดาว 

สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวทิย ์

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิ

ขจร. (25-28 มกราคม 2564). 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 1937-1945). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

 

29 นางวไิลพร  

กาเชียงราย 

30053520 xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2545 

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหา

วรรณศรี, วิไลพร วงค์คีน,ี และ 

ประกายดาว สุทธิ. (2561). 

กระบวนการขับเคลื่อนความมั่นคง

ทางอาหารผ่านผักพื้นบ้าน จงัหวัดใน

เขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัย

เพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที,่ 10(3), 

214–228. 
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70 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-วิไลพร กาเชียงราย และชณติา 

ประดิษฐ์สถาพร. (23-24 มกราคม 

2563). การพัฒนาโปรแกรมพฤต

พลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวจิัย

ครัง้ท่ี 9 (หนา้ 1554-1563).พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

-วิไลพร กาเชียงราย, ดาว เวยีงค า, 

วมิลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว 

สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวทิย ์

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิ

ขจร. (25-28 มกราคม 2564). 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 1937-1945). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

30 นางสาวเกษร เกตุชู* 16302900xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2551 

-วชิานีย์ ใจมาลัย, วไิลพร วงศค์ีนี, 

เกษร เกตุชู, ศริิรัตน์ โกศัลวัฒน ์ 

และชลลดา ไชยกุลวฒันา. 2560). 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่ม
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

แอลกอฮอลใ์นนักศกึษาระดับ 

อุดมศกึษา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 31(2)  

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร, เกษร  

เกตุช,ู เกสร วังวล และปาลติา ศรี

พระนัส. (2562). ผลของการ

ประยุกตใ์ชแ้บบแผนความเช่ือทาง

สุขภาพร่วมกับการรับประทานข้าว

แดงดอยต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ระดับน้ าตาลในผู้ป่วยเบาหวาน 

ชนิดท่ี 2. วารสารพยาบาลศาสตร์

และสุขภาพ, 42 (3), 11-20. 

-ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, เกสร เกตุช ู

และธรรมวทิย ์ราญรอน. (25-28 

มกราคม 2564).การเป็นองค์กรแห่ง

ความรอบรู้ทางสุขภาพของเครอืขา่ย

บริการสุขภาพปฐมภูมติามการรับรู้

ของบุคลากรทางสุขภาพ จังหวดั

พะเยา. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 306-317). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

31 นางสาวเกศนิ ี 

อิ่มแมน 

15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2551 

บุษยารัตน์ ศลิปวทิยาทร, ณัฐนร ี

อนุกูลวรรธกะ, เกศินี อิ่มแมน และ 

วรลักษณ ์ดีวติร์ (2562). ปัจจัยท่ีมี

อทิธิพลตอ่ความรู้สกึไมแ่นน่อนใน

ความเจ็บป่วยของเด็กปว่ยโรคธาลัสซี

เมยี. วารสารการพยาบาล  

การสาธารณสุข และการศึกษา, 

20(3):45-57. 

32 นางสาวณัฐนรี  

อนุกูลวรรธกะ 

15799002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

2559 

2554 

-พรธรรมรส โพธิ, ชณติา ประดิษฐ์

สถาพร, สมพร สถาน และณฐันรี 

อนุกูลวรรธกะ. (24-25 มกราคม

2562). การพัฒนาคู่มอืการส่งเสริม

โภชนาการหญงิตัง้ครรภพ์ะเยาเพื่อ

ป้องกันการเป็นเบาหวาน. ใน การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวจิัย

ครัง้ท่ี 8 "Education Disruption"  

(หนา้ 903-910). 

72 



73 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

-ณัฐนรี อนุกลูวรรธกะ, ศุภลักษณ ์

อยู่ยอด และพรธรรมรส โพธิ. 

(2562). ความรู ้ทัศนคต ิและการ

ปฏบัิตขิองผู้ปกครองตอ่ภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา. วารสารพยาบาลศาสตร์

และสุขภาพ, 42(2):24-34. 

33 นางสาวประกายดาว  

สุทธิ 

15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พะเยา 

2557 

2549 

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหา

วรรณศรี, วไิลพร วงค์คีน,ี และ 

ประกายดาว สทุธิ. (2561). 

กระบวนการขับเคลื่อนความมั่นคง

ทางอาหารผ่านผักพื้นบ้าน จงัหวัดใน

เขตภาคเหนือตอนบน. วารสารวิจัย

เพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที,่ 10(3), 214 

–228. 

-ชณติา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหา

วรรณศรี, และประกายดาว สทุธิ. 

(2562). การพัฒนาจิตส านึกคนใน

ท้องถิ่นต่อการอนุรักษผ์ักพื้นบ้าน 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

ต าบลแมใ่ส จังหวดัพะเยา. วารสาร

วิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที,่ 11(3), 

205–217. 

-วไิลพร กาเชียงราย, ดาว เวียงค า, 

วมิลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว 

สุทธ,ิ ลินยา เทสมุทร, ธรรมวทิย ์

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิ

ขจร. (25-28 มกราคม 2564). 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 1937-1945). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

34 นางสาวปรัชญาพร 

ธิสาระ 

35206000xxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ล าปาง 

2553 

2545 

-จุฑามาศ ผลมาก, ปรชัญาพร  

ธิสาระ, ดาว เวยีงค า, และอมรรัตน์ 

ดวงปัญญา. (2562). การพัฒนา

รูปแบบการมสี่วนร่วมของครอบครัว

ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

กรณศีกึษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น

สันป่ามว่ง อ าเภอเมอืง จังหวัด
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

พะเยา. วารสารพยาบาลทหารบก, 

20(2): 241-250. 

35 นางสาวลนิยา  

เทสมุทร 

35605004xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2557 

2546 

ลินยา เทสมทุร, ศริิรัตน์ โกศัลวัฒน์, 

กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว ค าเขียว. 

(2561). การส ารวจการตรวจเตา้นม

ด้วยตนเองในบุคลากรสตรี 

มหาวทิยาลัยพะเยา. วารสาร

มหาวทิยาลัยครสิเตียน, 24(4): 

600-612. 

-วไิลพร กาเชียงราย, ดาว เวียงค า, 

วมิลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว 

สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวทิย ์

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิ

ขจร. (25-28 มกราคม 2564). 

การศึกษารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 10 (หนา้ 1937-1945). พะเยา: 

มหาวทิยาลัยพะเยา. 

36 นางสาวศุภลักษณ์  

อยู่ยอด* 

36201000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2557 

2546 

- ณัฐนร ีอนุกูลวรรธกะ, ศุภลกัษณ์ 

อยู่ยอด และพรธรรมรส โพธิ. 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

(2562). ความรู ้ทัศนคต ิ 

และการปฏบัิตขิองผู้ปกครองตอ่ภาวะ

โภชนาการในเด็กวัยกอ่นเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมอืง จังหวัด

พะเยา. วารสารพยาบาลศาสตร์

และสุขภาพ. 42(2), 24-34. 

หมายเหตุ  *  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
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3.2.1 อาจารย์ผู้สอน 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

1 นายเกียรตศิักดิ์  

อองกูลนะ 

35304001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลเวชปฏบัิตชิุมชน 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2546 

 

2 นายเชษฐาฤทธ์ิ 

บริบูรณ์ 

11037011XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับหนึ่ง 

(เหรียญ

ทอง) 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

และผู้สูงอาย ุ

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยรังสิต, Mälardalen 

University, Sweden 

2561 

 

2558 

 

3 นางนภาพร  

เอี่ยมละออ 

35603000XXXXX อาจารย์ Ph.D 

 

พย.ม. 

 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

 

Nursing 

 

การพยาบาลสุขภาพจิต 

และจิตเวช 

 

The University of Newcastle, 

Australia 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2559 

 

2542 

 

2535 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 

4 นางนติยา ค ายศ 15205000XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2561 

2551 

 

5 นางนติยา  

พรมกันทา 

15705000XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

สาขาการผดุงครรภ์ 

 

มหาวทิยาลัยมหดิล  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2559

2552 

 

6 นางสาวพมิพใ์จ 

ลังการพ์นิธ์ุ 

35106003XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาลศึกษา 

พยาบาลศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

2544 

2536 

 

7 นางสาวแสงเดอืน  

วงค์ใหญ ่

35603002 XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2540 

 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

        ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 การผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการ และทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง พยาบาลต้องมีความรอบรู้ในวิชาชีพ มีความสามารถในการให้การดูแลผู้รับบริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการเรียนสอนภาคปฏิบัติถือว่าเป็นวิธีการที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริม

ให้นิสิตพยาบาลได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถเชื่อมโยงความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้

ในการดูแลผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ และชุมชน ตั้งแต่ภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วย 

จนถึงวาระสุดท้ายของชวีิต 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  4.1.1 อธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

  4.1.2 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับของ

สถานบริการสุขภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

  4.1.3 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

  4.1.4 สืบค้นข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล และสื่อดิจิทัลในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

และการผดุงครรภ์ 

  4.1.5 ใช้ภาษาใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

     4.1.6  แสดงออกถึงภาวะผูน้ า การท างานเป็นทีม และอัตลักษณ์บัณฑิต 

 

4.2  ช่วงเวลา   

ชั้นปีที/่ 

ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 

ในสถานการณ์จริง 

ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง/เวลาเรียน 

2/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน                               วันจันทร์-วันศุกร์/135 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

2/ฤดูร้อน ปฏิบัติการพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร ์1 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

3/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร ์2 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

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

3/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

 

3/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1             วันจันทร์-วันศุกร์/180 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

4/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช                                                             วันจันทร์-วันศุกร์/135 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

4/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน                            วันจันทร์-วันศุกร์/180 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 
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ชั้นปีที/่ 

ภาคการศึกษา 

ฝึกประสบการณ์ 

ในสถานการณ์จริง 

ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง/เวลาเรียน 

4/ต้น ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

วันจันทร์-วันศุกร์/180 ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 น. 

4/ต้น ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น 

 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,18.00-22.00 น. 

4/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2    วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/08.00-16.00 น. 

4/ปลาย ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 น. 

4/ปลาย ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

 

วันจันทร์-วันศุกร์/90 ช่ัวโมง/ 

08.00-16.00,16.00-24.00,24.00-08.00 น. 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

 ไม่ม ี
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความสามารถในการปรับตัวและท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น 

1.จัดการเรยีนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง โดยรับ

ฟังความคดิเห็นและการแก้ไขปัญหาของผูเ้รียน  

2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ม 

เพื่อให้นสิิตเรียนรูจ้ากความคิดเห็นที่แตกต่าง 

อย่างกว้างขวาง 

3. จัดการเรียนรู้ โดยจัดให้นิสติเป็นส่วนหน่ึงของทีม

พยาบาล โดยให้นสิิตได้เรียนรูท้ั้งบทบาทของหัวหน้า

เวรและสมาชิก เพื่อให้นิสติเกิดการเรียนรู้ 

ในการท างานรว่มกับผู้อื่น  

4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรอืโครงการ 

ที่เน้นการท างานเป็นทีม 

2. ความสามารถในการออกแบบ  

สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพ 

1. จัดการเรียนเรียนรู้ทีเ่น้นการใชห้ลักฐาน 

เชงิประจักษ์ สารสนเทศเทคโนโลยี สื่อดจิทิัล  

เพื่อออกแบบและสร้างนวัตกรรม 

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรอืโครงการที่เน้น 

ให้นสิิตได้ใชค้วามสามารถในการคิดเชิงออกแบบ 

และพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ 

3. มทีักษะ Community Change Agent  1. จัดการเรยีนรู้ที่สง่เสริมทักษะ 5 ด้าน ได้แก่  

1) creativity and innovation skill 2) critical thinking 

and problem solving skills 3) communication skill 

4) collaboration skill และ 5) community skill  

2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสรมิทักษะ 

Community Change Agent ทั้งในและนอกหลักสูตร 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 อธิบายศาสตร์ทางการพยาบาล การ

ผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

    1.1 อธิบายศาสตร์พื้นฐานทางการ

พยาบาล ทั้งด้านสังคมศาสตร ์มนุษย์

ศาสตร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

    1.2 อธิบายศาสตรท์างการพยาบาล  

การผดุงครรภ์  

     

 

 

(1) การบรรยาย 

(2) การสาธิต  

และการแสดงกลับ 

(3) การศกึษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง 

(4) การอภิปราย  

(5) การสอนโดยเน้นปัญหา 

เป็นฐาน 

(6) การสัมมนา 

(7) การท าโครงการ 

(8) การเรียนรูจ้ากสถานการณ์

จ าลอง 

(9) การเรียนรู้จาก 

สถานการณ์จรงิ  

(1) สอบ 

(2) รายงาน 

(3) ชิน้งาน  

(4) การสะท้อนคดิ 

(5) การสรุปผังความคิด 

 

PLO2 ใช้กระบวนการทางสถิติ

กระบวนการวิจัย นวัตกรรม หลักฐานเชิง

ประจักษ์ในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ 

    2.1 ระบุหลักการวิจัย นวัตกรรม และ

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

    2.2 อธิบายกระบวนการวิจัย นวัตกรรม 

    2.3 ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการ

แก้ไขปัญหา  

    2.4 ใชก้ระบวนการทางสถิติ

กระบวนการวิจัย นวัตกรรม แหลักฐานเชงิ

ประจักษ์ ในการแก้ไขปัญหาทางการ

พยาบาล และการผดุงครรภ์ 

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ที่บูรณาการความรูเ้กี่ยวกับ

กระบวนการวิจัยมาใช้ 

ในการท ากิจกรรม/โครงการ 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้

ผูเ้รียนบูรณาการความรูข้อง

หมวดรายวิชาศกึษาทั่วไป 

และวิชาชีพสร้างสรรค์แนวคิด  

ผา่นกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) 

เพื่อให้ผู้เรยีนเสนอวิธีการใหม่ๆ  

ในรูปแบบของโครงงานที่

เกี่ยวกับวิชาชีพในการสร้าง

(1) ประเมนิชิน้งาน/

นวัตกรรม/วิจัย 

(2) การน าเสนอรายงาน/

วิจัย/โครงการ/นวัตกรรม  
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 

ทางสุขภาพ  

PLO3 วิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพ

เพื่อวางแผนการปฏิบัติการพยาบาลและ 

การผดุงครรภ์ แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมอย่างเป็นองค์รวม  

โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล 

การจัดการทางการพยาบาล และดิจทิัล

ทางการพยาบาล 

    3.1 อธิบายสถานการณ์ทางสุขภาพ 

ระบบสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

    3.2 ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล  

การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

ในการวิเคราะหภ์าวะสุขภาพของบุคคล 

ทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ทุกภาวะ

สุขภาพ 

    3.3 ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาล  

การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

ในการวางแผนการพยาบาลของบุคคล 

ทุกช่วงวัย ครอบครัว ชุมชน ทุกภาวะ

สุขภาพ  

(1) การสอนโดยเน้นปัญหา 

เป็นฐาน 

(2) การแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา 

และสถานการณ์จรงิ 

(3) การท าโครงการ 

(4) การฝึกปฏิบัติการท าวิจัย 

(5) การผลติผลงานนวัตกรรม 

(6) การอภปิราย 

(1) ประเมินทกัษะ 

ในการวิเคราะหส์ถานการณ์

จ าลอง/กรณีศกึษา/

สถานการณ์จรงิ 

(2) ประเมินจาก 

การสะท้อนคิด 

การอภปิราย และการน าเสนอ 

 

PLO4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

กระบวนการพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกช่วง

วัย ทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับของสถาน

บริการสุขภาพโดยค านึงถึงความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม  

    4.1 ปฏิบัติการพยาบาลฯ โดยมีอาจารย์

สอน ก ากับอย่างใกล้ชิด 

    4.2 ปฏิบัติการพยาบาลฯ โดยมีอาจารย์

พร้อมช่วยเหลือได้ทันที 

(1) การฝึกประสบการณ์ใน

สถานการณ์จ าลองเสมอืนจริง 

(2) การฝกึประสบการณใ์น

สถานบริการสุขภาพทุกระดับ 

(3) การมอบหมายใหดู้แล

ผูใ้ช้บริการรายบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน ในทุกช่วงวัย 

และทุกภาวะสุขภาพ 

(1) ประเมินการฝกึ

ประสบการณใ์น

สถานการณ์จ าลอง 

เสมือนจริง 

(2) การประเมิน 

การฝึกภาคปฏิบัติ 

(3) การประเมนิการประชุม

ปรึกษาทางการพยาบาล 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

    4.3 ปฏิบัติการพยาบาลฯ โดยลงมอื

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

    4.4 ปฏิบัติการพยาบาลฯ โดยสอนหรือ

ก ากับผูเ้รียน รุ่นน้องในขณะปฏิบัติงาน 

(4) การน ากระบวนการ

พยาบาลมาใช้ 

ในการส่งเสริมสุขภาพ  

ป้องกันโรค  

ฟื้นฟูสภาพ และรักษาโรค 

ผูใ้ช้บริการรายบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน ในทุกช่วงวัย

และทุกภาวะสุขภาพ 

(4) การประเมนิการให้

ความรูท้างสุขภาพ 

(5) การประเมนิการจัดท า

รายงานกรณีศกึษา 

 

PLO5 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    5.1 ซื่อสัตย ์มีวินัย ตรงต่อเวลา  

    5.2 รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

    5.3 เคารพสิทธิของผูร้ับบริการ 

    5.4 แสดงออกถึงการมทีัศนคตทิี่ดตี่อ

วิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่า

วิชาชีพและสิทธิของพยาบาล 

    5.5 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

 

(1) เรียนรูจ้ากสถานการณ์จริง 

สถานการณ์จ าลอง กรณีศึกษา 

(2) บรรยายสอดแทรกคุณธรรม 

จรยิธรรม ในการสอน รวมทั้ง

ยกกรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

ถึงประเด็นทางด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมวชิาชีพ  

และการด าเนนิชีวติ 

(3) การมอบหมายงาน 

ให้รับผดิชอบ 

ตามหน้าที่ การท างานเป็นกลุ่ม 

(4) ให้นสิิตมสี่วนรว่มในการ

ก าหนดกฎระเบียบหรอืกติกา

การเรียนในชัน้เรียน  

และการฝกึภาคปฏิบัติ  

(5) เน้นให้นสิิตปฏิบัติตนตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

(1) ประเมนิจากความตรง

ต่อเวลาการเรียนในชัน้เรียน  

การขึน้ฝกึปฏิบัติงาน  

การส่งงาน ความรับผดิชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

(2) การไม่คัดลอกผลงาน

ผูอ้ื่น 

(3) การไม่ทุจริตในการสอบ 

(4) การสัมภาษณ์  

การสังเกต พฤติกรรม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ของผู้เรยีน  

โดยอาจารย์ อาจารย์พี่เลี้ยง

แหลง่ฝกึ ผูใ้ช้บริการ  

 

PLO6 สืบค้นข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล และสื่อ

ดิจทิัลในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

และการผดงุครรภ์ 

    6.1 สืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล 

(1) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ทางดา้นสุขภาพ 

(2) การน าเสนอผลการศกึษา

ค้นคว้า  

การจัดท ารายงานกรณีศกึษา 

(1) รายงานการวิเคราะห์

ข้อมูล 

(2) การน าเสนอรายงาน/

วิจัย/โครงการ/นวัตกรรม  

(3) การอา้งอิงเอกสาร 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

6.2 เลือกใช้ข้อมูลและสื่อดิจทิัลในการ

วางแผนและปฏิบัติทางการพยาบาล การ

ผดุงครรภ ์อย่างเหมาะสม  

 

(3) การน าเสนอวิจัย/

นวัตกรรม/ชิน้งาน โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(4) การสบืค้นขอ้มูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5) จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ที่ให้ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยีใน

ชีวติประจ าวันและการท างาน  

โดยการฝึกปฏิบัติโดยใช้

กรณีศกึษา 

และตัวอย่างที่เกิดขึ้น 

ในชีวติประจ าวัน 

และการท างานในอนาคต 

(4) ประเมินจาก 

ความถูกต้อง ในการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยี

การสื่อสาร  

เพื่อการศกึษาและสืบค้น

ข้อมูล 

(5) ประเมนิทักษะ 

ด้านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology 

Skills) ประกอบด้วย  

การรูเ้ท่าทันสารสนเทศ 

(Information Literacy)  

และการรู้เท่าทันสื่อ  

(Media Literacy 

PLO7 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

    7.1 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ในการฟัง พูด อา่น เขียน และน าเสนอ 

ทางวิชาการ 

    7.2 สามารถสื่อสารภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ กับผูร้ับบริการ  

และทีมสุขภาพ 

    7.3 อ่านสรุปบทความ วารสาร ต ารา 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้อง 

(1) จัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน 

ที่ให้ผู้เรยีนได้มกีิจกรรม 

การสื่อสาร 

และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  

ผา่นการแสดงบทบาทสมมุติ

เกีย่วกับสถานการณท์ี่เกิดขึน้

ในชีวติประจ าวัน  

(2) จัดกิจกรรมการน าเสนอ

งาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ 

ทางภาษาในการสื่อสาร  

ทั้งการฟัง พูด อา่น เขียน 

(1) ประเมนิความรู้ทางหลัก

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร 

(2) ประเมนิทักษะการใช้

ภาษา สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียน

และจากการน าเสนองาน 

ทีม่อบหมาย  

(3) ประเมนิบุคลิกภาพ 

ในการสื่อสาร 

PLO8 แสดงออกถึงภาวะผู้น า การท างาน

เป็นทีม และอัตลักษณ์บัณฑิต 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นการท างานเป็นทีม เชน่  

การท ารายงาน  

(1) รายงาน 

(2) ชิน้งาน/นวัตกรรม  
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

    8.1 แสดงความคิดเห็นของตนเอง และ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

    8.2 ท างานเป็นทีมในบทบาทผูน้ าและ

สมาชิกทีม  

    8.3 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ใน

คุณค่าของศาสตรท์ี่ศึกษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

8.4 มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษา

สุขภาพ 

    8.5 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่าง

เหมาะสม 

การจัดท าโครงการ  

การฝึกปฏิบัติการท าวิจัย  

การผลิตผลงานนวัตกรรม 

(2) การปฏิบัติงาน 

ในสถานการณ์จริง ในบทบาท

หัวหน้าเวร หัวหน้าทีม  

และสมาชิกทีม  

(3) การปฏิบัติงาน 

ในสถานการณ์จรงิรว่มกับ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพ 

(3) การสังเกต/การประเมิน

การท างานเป็นทีมโดยใช้ 

แบบประเมิน 

(4) การประเมนิการท างาน 

ในบทบาทหัวหนา้ทีม 

สมาชิกทีม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

1.คุณธรรม จริยธรรม         

(1) มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ         

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย         
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น           

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม         

2.ความรู้         
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา           

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
        

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         

3.ทักษะทางปัญญา         
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คดิสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ         

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใชเ้คร่ืองมือเหมาะสมกับการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม         

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์         
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม         

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ         

(1) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี         
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ         
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธภิาพ         
(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง         

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม         

87 



88 
 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 
        

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติและแกป้ัญหา 

ที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
        

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

6.สุนทรียภาพ         

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวฒันธรรม         

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ         

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ         
(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม         
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

กับมาตรฐานผลการเรยีนรู้ สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาพยาบาลศาสตร ์ PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

1.คุณธรรม จริยธรรม         

1) มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา          

2) มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม         
3) สามารถใช้ดุลยพินจิในการจัดการประเด็นทางจริยธรรม         

4) แสดงออกถึงการเคารพสิทธิ คุณค่า ความแตกต่าง และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น          

5) แสดงออกถงึการมีจิตสาธารณะ ค านึงถึงส่วนรวมและสงัคม         
6) แสดงออกถงึการมทีัศนคติทีด่ีต่อวชิาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณคา่วิชาชีพและสทิธิของพยาบาล         

2.ความรู้         

1) ความรอบรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐานชีวิต ทั้งด้านสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถงึศาสตร์อื่นที่สง่เสรมิทักษะศตวรรษ 21 ตลอดถึงความเป็น

มนุษยท์ี่สมบูรณ์ 

        

2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างกว้างขวาง

และเป็นระบบ 
        

3) มีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศและปัจจัยที่มีผลตอ่ระบบสุขภาพ         

4) มีความรู้และตระหนักในงานวิจัยทางการพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถน าผลการวิจัยมาใชใ้นการปฏิบตัิ

ทางการพยาบาล 
        

5) มีความรู้และความเข้าใจในการบรหิารและการจัดการทางการพยาบาล         
6) มีความรูแ้ละความเขา้ใจกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสิทธิ

ผู้ป่วย 
        

7) มีความรู้ ความเข้าใจ และเลือกใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลได้เหมาะสมกับประเภทการใชง้านการสื่อสาร และผูรั้บสาร         

3.ทักษะทางปัญญา         
1) สามารถสบืค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย วเิคราะห์ และเลือกใชข้้อมูลในการอา้งองิเพื่อพฒันาความรูแ้ละ

แก้ไขปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาพยาบาลศาสตร ์ PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

2) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ คดิสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ เพื่อหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปญัหาการ

ปฏิบัติงาน และบอกถงึผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาได้ 
        

3) สามารถใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และนวัตกรรมในการแก้ไขปญัหาและการศึกษาปญัหาทาง

สุขภาพ 
        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ         
1) มีปฏิสมัพันธ์อย่างสรา้งสรรค์กับผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน และผูท้ี่เกี่ยวข้อง         
2) สามารถท างานเป็นทมีในบทบาทผู้น าและสมาชกิทีม ในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลาย         
3) สามารถแสดงความคิดเหน็ของตนเองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเคารพในความคดิเห็นของผู้อื่น         
4) แสดงออกถึงการมีส่วนรว่มในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมอยา่งต่อเนื่อง         

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         

1) สามารถประยุกต์ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ และสถิตใินการปฏิบัตงิาน         

2) สามารถสื่อสารดว้ยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสทิธิภาพ         
3) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม         

4) สามารถสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการสุขภาพอย่างปลอดภัย         

8. ทักษะการปฏิบัตทิางวิชาชีพ         

(1) สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภายใต้หลักฐาน

เชิงประจักษ์ กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        

(2) สามารถใชก้ระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์         

(3) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยค านึงถึงสทิธิผู้ป่วยและความ

หลากหลายทางวฒันธรรม 
        

(4) สามารถปฏิบัติทกัษะการพยาบาลได้ทั้งในสถานการณ์จ าลองและในสถานการณ์จริง         
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ช่ือวิชา 

 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             

001101 ภาษาไทย 

ในชีวติประจ าวัน  
                    

        

001102 ภาษาไทย 

เชงิวิชาการ  
                    

        

001103 ภาษาอังกฤษ

ส าหรับชีวิตประจ าวัน  
                   

 
        

001104 ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสาร  
                    

        

001205 ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการส่ือสาร 

เชงิวิชาการและวชิาชีพ  

     
 

             
 

     
 

  

002101 การใชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือชีวติยุคดิจิทัล 
                            

002102 ความฉลาด 

ทางดิจิทัล 
                            

003101 สุนทรียศาสตร์ 

ในการจัดการชีวติ 
                            

003102 การพัฒนาทักษะ 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                            

003203 เรียนรูร้่วมกัน

สร้างสรรค์สังคม 
                            

003204 การจัดการ

สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม  

และชุมชน  
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ช่ือวิชา 

 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

003305 กระบวนการคิด

เชิงออกแบบสู่การเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล    

                         
 

  

003306 บูรณาการสู่

วชิาชีพ 
                          

  

หมวดวชิาชีพ                             

พ้ืนฐานวิชาชีพ                             

146200 ภาษาองักฤษเพือ่

วัตถุประสงค์เฉพาะ                             

341334 เภสัชวิทยา

เบ้ืองต้น                             

361353 จุลชีววทิยา 

ปรสติและโรคติดเชื้อ       
                      

364218 กายวิภาค                             

365212 ชีวเคมพีื้นฐาน                             

366213 พยาธิวทิยา                             

367200 สรีรวิทยา                             

วชิาชีพ                             

ภาคทฤษฎี                             

301111 แนวคดิพื้นฐาน

และหลักการพยาบาล 1                             

301151 การพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์ 1                             

301161 การพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช 1                             

301212 แนวคดิพื้นฐาน

และหลักการพยาบาล 2                             92 



93 
 

ช่ือวิชา 

 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

301214 ปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน 
                            

301221 การพยาบาล

ผู้ใหญ่ 1                             

301231 การพยาบาล

ผู้สูงอายุ                             

301241 การพยาบาล

มารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1 
                            

301242 การพยาบาล

มารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 2 
                            

301252 การพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์ 2                             

301253 ปฏิบัติการ

พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 
                            

301262 การพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวช 2 
                            

301271 การพยาบาล

อนามัยชุมชน 1                             

301381 กฎหมาย 

และจริยศาสตร์ส าหรับ

วชิาชีพพยาบาล 
                            

301282 การวิจัย 

ทางการพยาบาล 1 
                            

301322 การพยาบาล

ผู้ใหญ่ 2                             

301323 ปฏิบัติการ

พยาบาลผู้ใหญ่ 1 
                            93 



94 
 

ช่ือวิชา 

 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

301332 ปฏิบัติการ

พยาบาลผู้สูงอายุ 
                            

301343 การพยาบาล

มารดาทารกและ 

การผดุงครรภ์ 3 
                            

301344 ปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1 

                            

301354 ปฏิบัติการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 

                            

301372 การพยาบาล

อนามัยชุมชน 2                             

301373 การรักษาโรค

เบ้ืองต้น                             

301383 การวิจัย 

ทางการพยาบาล 2 
                            

301384 การบริหาร 

การพยาบาล 
                            

301391 ดิจิทัล 

ทางการพยาบาล 
                            

301392 จิตวทิยา 

การใหค้ าปรึกษา                             

301393 นวัตกรรม 

ทางการพยาบาล                             

301424 ปฏิบัติการพยาบาล

ผูใ้หญ่ 2 
                            

301445 ปฏิบัติการ

พยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 
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ช่ือวิชา 

 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

301463 ปฏิบัติการ

พยาบาลสุขภาพจิต 

และจิตเวช 

                            

301474 ปฏิบัติการ

พยาบาลอนามัยชุมชน 
                            

301476 ปฏิบัติการรักษา

โรคเบือ้งต้น 
                            

301485 ปฏิบัติบริหาร 

การพยาบาล 
                            

301486 ปฏิบัติการ

พยาบาลวชิาชีพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 แตง่ตัง้คณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับช้ันปี โดย 

 2.1.1 ระดับรายวิชา  

        1) จัดให้มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษา 

2) ก าหนดให้คณะกรรมการทวนสอบรายงานผลการทวนสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา โดยใหม้ีการรายงาน ดังนี้  

    2.1) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ Course Learning Outcomes (CLOs) 

กับเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล 

      2.2) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการให้คะแนนกิจกรรมการเรียนรู้กับ

หน่วยน้ าหนักที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 มคอ.4 

      2.3) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในระดับรายวิชา  

 2.1.2 ระดับรายชั้นปี  

1) จัดให้มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายช้ันปี ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา 

2) ก าหนดให้คณะกรรมการทวนสอบรายงานผลการทวนสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดปีการศกึษา โดยใหม้ีการรายงาน ดังนี้  

   2.1) ผลการวิเคราะห ์Year Learning Outcomes (YLOs)  

     2.2) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ในระดับหลักสูตร 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

         แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร โดย จัดให้มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้

ระดับหลักสูตร จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ภายใน 9-12 เดือน ครอบคลุมในประเด็นผลความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิตต่อผลลัพธ์ของหลักสูตร  และผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของ

บัณฑติด้าน Community Change Agent โดยเก็บข้อมูลจาก  
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2.2.1 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 9-12 เดือน 

2.2.2 หัวหนา้งานของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 9-12 เดือน 

2.2.3 ผูใ้ชบ้ัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาภายใน 9-12 เดือน 

  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P  

 2. ส าเร็จการศกึษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และ

ไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 3. มคีะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรอืเทียบเท่า 

 4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 

 5. สอบผ่านประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย ระบบการบริหารและการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในพันธกิจทั้ง 4 ด้าน กฎระเบียบ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าช้ัน และกิจกรรมพัฒนานิสติ 

1.2 การเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย  

1.2.1 จัดใหเ้รียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ 

คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์ มาตรฐานการพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน รายละเอียด  

โครงสรา้งหลักสูตรและรายวิชาที่สอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ระบบ 

สารสนเทศ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2.2 มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในสาขาเดียวกันอย่างน้อย 3 ปี 

เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง (mentor) เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การปรับตัวเข้าสู่

การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร การนิเทศอาจารย์ใหม่ในการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

รวมถึง การประเมนิ ติดตาม ความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  

1.2.3 จัดให้อาจารย์ใหม่ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติมในการเป็นพยาบาลวิชาชีพในคลินิก อย่างน้อย 

3 เดือน 

1.2.4 จัดให้อาจารย์ใหม่ได้ ฝึกทักษะการสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

และประเมินผลการสอน ตามประสบการณ์ ดังนี้ 

1. กรณไีม่มปีระสบการณส์อน  

และไม่เคยผ่านการอบรมการสอน

ทางการพยาบาล  

ภาคทฤษฎี ใหจ้ัดท าแผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน 

อย่างน้อย 12 ช่ัวโมง, จัดท าขอ้สอบทุกระดับการวัดระดบัละ 10 ข้อ 

และรับประเมินการสอนอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

ภาคปฏิบัติ จัดท าแผนการสอนภาคปฏิบัติหอผู้ป่วยละ 1 ฉบับ 

2. กรณีไม่มปีระสบการณ์สอน  

และผ่านการอบรมการสอน 

ทางการพยาบาล 

ภาคทฤษฎี ใหจ้ัดท าแผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน 

อย่างน้อย 6 ช่ัวโมง, จัดท าข้อสอบทุกระดับการวัดระดับละ 5 ข้อ 

และรับประเมินการสอนอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

ภาคปฏิบัติ จัดท าแผนการสอนภาคปฏิบัติหอผู้ป่วยละ 1 ฉบับ 

3. มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า 5 ปี 

และไม่เคยผ่านการอบรมการสอน

ทางการพยาบาล 

ภาคทฤษฎี ใหจ้ัดท าแผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน 

อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง, จัดท าข้อสอบทุกระดับการวัดระดับละ 2 ข้อ 

และรับประเมินการสอนอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 
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ภาคปฏิบัติ จัดท าแผนการสอนภาคปฏิบัติหอผู้ป่วยละ 1 ฉบับ 

4. มีประสบการณส์อนน้อยกว่า 5 ปี 

และผ่านการอบรมการสอน 

ทางการพยาบาล 

รับประเมินการสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

5. มปีระสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี 

และไม่เคยผ่านการอบรมการสอน

ทางการพยาบาล 

รับประเมินการสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 
 

6. มปีระสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี 

และผ่านการอบรมการสอน 

ทางการพยาบาล 

รับประเมินการสอนอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 

1.2.5 สนับสนุนอาจารย์ใหม่เข้าอบรมในหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

ในคลินิก การศึกษาดูงานและปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ การเข้าร่วม 

ประชุมวิชาการและการท าวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการ 

1.2.6 การประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมอาจารย์ใหม่ โดยแบ่งการประเมิน

เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย อาจารย์ใหม่ประเมินตนเอง ประเมินโดยอาจารย์พี่เลี้ยง และประเมินผล

การปฏิบัติงานตามระบบการประเมนิพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

ก าหนดแผนพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการของคณะทั้งระยะสั้น (1 ปี)  

และระยะยาว (5 ปี) โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้ งในด้าน 

การเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัยในการแพทย์และการพยาบาล การวิจัยโดยการจัดกิจกรรม

พัฒนาการวิชาการ ทั้งระดับสาขาวิชา ระดับคณะ และส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม  

การศกึษาดูงาน การรว่มประชุม น าเสนอผลงานวิจัยในสถาบันอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดให้มีการสัมมนาหลักสูตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัด 

การเรียน การสอนตามแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  

2.1.2 จัดให้มีระบบการประเมินด้านการสอนและการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมระหว่าง

ผูส้อน ผูบ้ริหาร และผูเ้รียน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุง  

2.1.3 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ทักษะ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning การเรียนการสอนด้วยสถานการณ์ 

จ าลองเสมือนจริง การพัฒนาอาจารย์ด้านภาวะผู้น าและการเป็นผู้น าด้านสุขภาพ การพัฒนาอาจารย์
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ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างเครื่องมือ 

วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และอัตลักษณ์บัณฑิต   

2.1.4 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

และการประเมนิผลที่ทันสมัย สอดคล้องกับผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนที่ก าหนดในหลักสูตร 

2.1.5 การพัฒนาระบบการประเมินโดยผูร้่วมงาน (peer evaluation) 

2.1.6 สนับสนุนให้มกีารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.1.7 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เช่น e-learning 

การใช ้google doc. เป็นต้น 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนใหอ้าจารย์ได้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามแผน 

การให้บริการวิชาการ และการเปิดการสอนในระดับบัณฑติศกึษา ของคณะพยาบาลศาสตร์   

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ที่สอดคล้องกับทิศทางวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ สร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เฉพาะของตนเอง

และเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 ก าหนดให้อาจารย์ท า Faculty Practice เพื่อพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขา ทั้งในคลินกิและชุมชน 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ในการจัดท าต ารา/หนังสือ นวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน 

และเอกสารค าสอน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

2.2.5 สนับสนุนให้อาจารย์น าเสนอผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

เผยแพร ่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

1.1 คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีจ านวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท าหน้าที่ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดแนวปฏิบัติในการจัด 

การเรียนการสอน การประเมินผล และแนวทางควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1.2.1 ประธานหลักสูตร มีหน้าที่ดังนี ้

1) บริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษาและเกณฑ์

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2) บริหารจัดการและด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ทั้งเชงิปริมาณและคุณภาพตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3) ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อจัดหาทรัพยากรในการด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ

และมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดปีการศึกษา 

5) ด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.2.2 ผูร้บัผดิชอบหลักสูตรคนที่ 1 ท าหนา้ที่ดังนี ้

 1) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาภาคทฤษฎี (มคอ.3) 

และรายละเอียดของรายวิชาฝึกปฏิบัติ (มคอ. 4) และให้มีการวิพากษ์ร่วมกับทีมผู้สอนให้แล้วเสร็จก่อน

เปิดภาคการศกึษา อย่างน้อย 1 เดือน โดยก าหนดใหทุ้กรายวิชาออกแบบกลยุทธ์ และวิธีการจัดการเรียน

การสอนทุกรายวิชา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)  

2) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

ภาคทฤษฎี (มคอ.5) และรายวิชารายวิชาฝึกปฏิบัติ (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

โดยพิจารณารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาคทฤษฎี (มคอ.5) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

และรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิน้ปีการศึกษาเพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนในปีการศึกษาถัดไป 

1.2.3 ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรคนที่ 2 ท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและรายช้ันปี 

โดยรวบรวม และรายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร 

1.2.4 ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรคนที่ 3 ท าหน้าที่สรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา

ในปีที่ประเมิน และผลการประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ   

1.2.5 ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 4 ติดตามผลสัมฤทธิ์ตาม PLOs ของหลักสูตร 
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1.3 คณะพยาบาลศาสตร์ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมนิผล และ

แนวทางควบคุมคุณภาพ 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ในแต่ละรายวิชาให้กลุ่มวิชา จากนั้นกลุ่มวิชาพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้ประสานงานรายวิชา 

และผูส้อน 

1.5 กลุ่มวชิาควบคุมการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนใหเ้ป็นไป

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และแนวทางควบคุมคุณภาพ และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา

ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรยีนการสอน การประเมนิผล และแนวทางควบคุมคุณภาพ  

1.7 คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล 

จากนั้นด าเนนิการประเมนิ และส่งผลประเมินการสอนของอาจารย์ต่อรองคณบดี 

1.8 คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทวนสอบ/ประเมินผล 

การด าเนินงาน ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศกึษา และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

2. บัณฑติ 

2.1 คุณภาพบัณฑติเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

2.2 บัณฑิตสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล  

และการผดุงครรภ์ ผา่นในปีแรก ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

2.3 บัณฑิตมีงานท าในสาขาวิชาชีพการพยาบาล ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 

2.4 ผูใ้ช้บัณฑิตมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 หรอื ระดับ 4 ใน 5 

 

3. นิสิต 

 3.1 การรับนสิิต 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจ าคณะ และด าเนนิการตามขั้นตอนการรับเข้าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.2 คณะ/หลักสูตรก าหนดจ านวนรับนิสิตในแตล่ะปีการศึกษา 

 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2.1 ให้นสิิตเข้ารับการทดสอบวัดความรูภ้าษาอังกฤษส าหรับนิสิตปริญญาตรี 

3.2.2 ให้นิสิตเข้ารับการปฐมนิเทศชี้แจงข้อบังคับ ระเบียบ การเทียบรายวิชา การลงทะเบียน 

การโอนย้ายสาขา การพ้นสภาพนิสิต การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกหอ้งเรียน การได้รับค าปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษา การใชชี้วติในมหาวิทยาลัย สิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ 
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3.2.3 ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต

ในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ 1 

 3.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

3.3.1 คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เพื่อท าหน้าที่

ให้ค าปรึกษาและแนะแนวด้านวิชาการแก่นสิิต ตลอดระยะเวลาการศกึษาในหลักสูตร 

3.3.2 คณะพยาบาลศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม

ความคาดหวังของหลักสูตร 

3.3.3 คณะพยาบาลศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เช่น การส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และ/หรือการเชิญ Visiting Professors 

มาช่วยสอนหรอืให้ประสบการณ์แก่นิสติ  

3.4 ผลที่เกิดกับนิสิต 

3.4.1 อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 95  

3.4.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 95 

 

4. อาจารย์ 

4.1 การบรหิารและการพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 อาจารย์ใหม่ 

ก าหนดเกณฑ์รับอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ 

และคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์   

1) คณะกรรมการประจ าคณะจัดท าแผนพัฒนาด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

2) คณะพยาบาลศาสตร์ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

3) คณะพยาบาลศาสตร์มอบหมายภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามคุณวุฒิ 

ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 

4) คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้มีการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญในสาขาวิชา

และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

5) คณะพยาบาลศาสตร์จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ให้มีคุณวุฒ ิต าแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1) คณะพยาบาลศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนพัฒนาตนเองในด้านการเรียน

การสอน การวิจัย ตามความเช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อปีการศกึษา 

2) คณะพยาบาลศาสตร์จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน่ การจัดสรรทุนน าเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ทุนอบรม 

3) คณะพยาบาลศาสตร์ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้าง 

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน การจัดท าต ารา หนังสือ เพื่อขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 

4.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

4.2.2 รอ้ยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มตี าแหนง่ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

4.2.3 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพิ่มขึน้ทุกปี 

4.2.4 จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานขอ้มูล TCI และ Scopus เพิ่มขึน้ทุกปี 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 4.3.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1.1 คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร คณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการด าเนินงานเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

5.1.2 คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตรจัดประชุมให้อาจารย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร สร้างความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อให้การออกแบบหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ ์

5.1.3 คณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร ออกแบบหลักสูตรมีความสอดคล้องตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ 

ร่วมกับความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก  

และผู้แทนสภาการพยาบาล 
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5.1.4 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดท ารูปเล่มหลักสูตรฉบับปรับปรุง เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา สภาการพยาบาล กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ สปอว. เพื่อใหค้วามเห็นชอบ  

5.1.5 คณะพยาบาลศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฉบับปรับปรุง เพื่อด าเนินการ 

ก ากับดูแลหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 

5.1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินผล

การด าเนินงานของหลักสูตร หาแนวปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ า อย่างน้อย

ภาคการศกึษาละ 2 ครัง้  

5.1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3 - มคอ.7 

ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

5.2.1 การก าหนดผู้สอน  

 ผู้สอนมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับรายวิชาที่ส อน มีความรู้และความช านาญ

ในเนื้อหาวิชาที่สอน  

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4  

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

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) และมีความทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน 

การวดัและประเมินผล  

2) ก ากับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาค

การศึกษา และก ากับการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

แนวปฏิบัติในการจัดการเรยีนการสอน การประเมนิผล และแนวทางควบคุมคุณภาพ 

  5.2.3 การจัดการเรียนการสอน 

1) ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้กลยุทธ์/วิธีการสอนที่หลายหลายในการพัฒนาทักษะ

การเรียนรูข้องนสิิต 

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่ม

ทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต ที่เป็นประโยชน์ตอ่การท างานและการประกอบอาชีพ 

3) สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ  

4) สนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุศลิปวัฒนธรรม 

กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

5) มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของนิสิต 

โดยการมสี่วนร่วมของอาจารย์พี่เลีย้งจากสถานบริการสุขภาพทุกระดับ  
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 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

พยาบาลศาสตร ์

5.3.2 ผู้เข้าสอบประมวลผลความรู้ความสามารถทางการพยาบาล สอบผ่านร้อยละ 100 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ผลการด าเนนิการผ่านไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี” ทุกปี  
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ  

คณะได้จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณแผ่นดินและรายได้ เพื่อจัดซื้อ 

หนังสือ ต ารา วารสาร สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุครุภัณฑ์ทางการศกึษา คอมพิวเตอร์และวัสดุ

ครุภัณฑป์ระจ าห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) การส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ  

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

คณะฯ จัดท าฐานข้อมูล หนังสือ วารสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ของคณะ และมีการวิเคราะห์

ข้อมูลประจ าทุกปี โดยจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทดแทนและจัดซื้อเพิ่มเติม เพื่อให้

เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) และเป็นไปตามเกณฑข์องสภาวิชาชีพ  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

6.3.1 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการของห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องสมุด

ประจ าคณะฯ จากนิสิต อาจารย์ และบุคลากร  

6.3.2 ส ารวจความต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดการเรียนการสอน จากอาจารย์ 

เจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล และบรรณารักษ์ 

6.3.3 ส ารวจความต้องการรายชื่อหนังสือ ต ารา วารสาร สื่อการสอน จาก นสิิต อาจารย์  

6.3.4 จัดท าแผนงบประมาณประจ าปี โดยมีการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการใช้ 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

6.4.1 ประเมินความเพียงพอของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 

ภาคทดลอง ภาคปฏิบัติ และคุณลักษณะพิเศษตามหลักสูตรที่ก าหนด โดยประเมินจาก นิสิต อาจารย์ 

อาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล บรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา (ด้านวิชาการ 

และด้านพัฒนานิสติ) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์   

6.4.2 วิเคราะหข์้อมูลการใช้วัสดุ ครุภัณฑ ์หนังสือ ต ารา วารสาร สื่อการสอน  

6.4.3 น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรในทุกปีการศึกษา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators 

 ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม 

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

ของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศกึษาแหง่ชาติ และสอดคล้องกับ มคอ.1 ทุกประเด็นเป็นอย่างนอ้ย 
     

3. มกีารจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ใหแ้ล้วเสร็จ 

ทุกวิชาก่อนเปิดท าการสอนทุกภาคการศึกษา 
     

4. จัดท า มคอ.5 หรอื มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา 

ที่เปิดสอนใหส้มบูรณ์ทุกรายวิชา 
     

5. จัดท า มคอ.7 ภายในก าหนดเวลา 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      
6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 

ปีการศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน  

หรอืการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผลการประเมินการด าเนนิงาน 

ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 
     

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมคีุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นอย่างน้อย 
     

9. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ ค าแนะน า  

หรอืการอบรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ  

การจัดการเรียนการสอน และวชิาชีพทุกปี ไมน่้อยกว่า 15 ช่ัวโมง  

ต่อปีการศกึษา 
     

11. บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา 

ตรงตามงานที่รับผดิชอบทุกคนในแต่ละปี 
     

12. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

13. ระดับความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้ายหรือบัณฑติใหมท่ี่มตี่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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 ดัชนีบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน 
ปีที่ 

1 

ปีที ่

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที่ 

5 

14. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 12 12 12 13 14 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) ≥10 ≥11 ≥12 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผล 

การประเมินบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  

เกณฑป์ระเมินการผา่นในระดับดี ต้องมีการด าเนินงานครบตามข้อ 1-10 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงานรวมที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าการประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ของนสิิตทุกช้ันปี  

1.1.2 นิสิตประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการอภิปรายในช้ันเรียนถึงประสิทธิผลของ

การเรียนรู้จากกลยุทธ์ที่อาจารย์ใช้ในการสอน และนิสิตแต่ละคนประเมินผลการสอนของอาจารย์

ในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา 

1.1.3 อาจารย์ผู้ร่วมสอนทุกท่านประชุมร่วมกันเพื่อประเมินการสอน รวมทั้งกิจกรรมการสอน

ทุกรายวิชา เพื่อให้ขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม 

1.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเพื่อประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน

ทุกรายวิชา ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ให้ผู้เรยีนประเมินผู้สอนทุกคน ทุกรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา 

1.2.2 ให้ผู้รว่มงาน/ผู้บังคับบัญชา ประเมินทักษะการสอนของผู้สอน 

1.2.3 น าผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์มาวางแผนปรับปรุงทักษะการสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

2.1.1 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรระดับรายชัน้ปี ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 

ถึงช้ันปีที่ 4 

2.1.2 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรในศิษย์เก่า 

2.1.3 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสติจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย/ผูใ้ช้บัณฑติ 

2.1.4 จัดท าการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสติจากอาจารย์ 

2.1.5 มีการน าผลการประเมินหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิวพิากษ ์

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

จัดท าการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา ตัวแทนคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 2 คน 



110 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1.1 จัดท าการสัมมนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

4.1.2 จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรและแผนพัฒนาหลักสูตร 

4.1.3 น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

4.2 คณะกรรมการประจ าคณะ 

4.2.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาเพื่อปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตร 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 

   หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

    

30 หน่วยกิต 

 

30 

 

30 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

          2.1.1 วชิาพืน้ฐานวิชาชีพ 

    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะวิชาชีพ 

            2.2.1 วิชาทางทฤษฎี 

            2.2.2 วิชาปฏิบัติการ 

72 หน่วยกิต 106 

 

21 

 

49 

36 

98 

 

21 

 

43 

34 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 6 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต 142 หน่วยกิต 134 หน่วยกิต 
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2565 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป           30 หน่วยกิต  

001101 การใชภ้าษาไทย                                3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี  การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ

ใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including 

thinking expression through usage of appropriate 

Thai 

001101

  

ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน                       2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการรับ

สาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร การ

สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

แยกรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                               1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอา่น และ

การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผลงาน

เชิงวิชาการ     

      Integration of listening speaking reading and 

writing skills in Thai with other fields, producing 

academic works 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                    3(2-2-5) 

Ready English  

    ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พดู อ่าน เขยีน การ

พัฒนาการใชภ้าษาอังกฤษในชีวติประจ าวัน ได้แก่ 

การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ 

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทาง

และการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า และการกลา่วลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental 

English usage in listening, speaking, reading and 

writing, development of English usage for daily-

life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, 

direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001103   

 

 

 

 

  

 

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน            3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นพื้นฐาน หลกัการใชภ้าษาองักฤษดา้นการฟัง พูด 

อา่น เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเอง

และผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage in 

listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self and 

others in daily life context  

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                       3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์

ต่างๆ ในบริบทสากล ไดแ้ก่ การวางแผนการเดินทาง 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

ขั้นกลาง หลกัการใชภ้าษาองักฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ใน

การสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม 

การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาใน

งานเลีย้งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, 

reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication 

and effectiveness in international context including 

trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication 

in airport, airport announcement, communication in 

customs and immigration, communication in bad 

situations and party 

เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและ 

การบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in 

familiar situations and describing familiar matter 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                         3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและ

สื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียน

สรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การ

อ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media 

in daily life, English usage for listening, speaking, 

reading and writing including e-mail, summarizing 

from media, news reading and sharing, data 

interpretation from graphs and tables, interpretation 

and information presentation for further study and 

future careers 

001205

  

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ                                                                  

                                                                3(2-2-5)  

English for Academic and Professional 

Communication 

      ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in academic 

and professional contexts 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

 

 

 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู 

พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การ

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, 

public consciousness, gratitude, citizenship and 

democracy, professional ethics, the changing society, 

cultural appreciation, adaptation to social and cultural 

changing 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation  2(0-4-2) 

      ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและ

วิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  จิตวิทยา

การท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การ

วางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การด าเนินการตาม

แผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเอง

ตามกฎหมายในการด ารงชีวติในสังคม การร่วมมือและ

ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลง  ความเป็น

พลเมืองที่รับผดิชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

ปรับรหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                            3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการ

อคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส                 

การเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน        

ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias 

and violence management in multicultural society, 

social and cultural trends in global, ASEAN, social 

and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions            

 การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

      Community learning skills, study of the culture 

and way of life of the community, collaboration, 

psychology of collaboration, public expression, planning, 

strategy formulating and implementing plan in 

collaborative works, human rights and obligation, 

cooperation and adaptability to changing environment, 

responsible citizens, awareness of value and importance 

of Thai identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                     3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 

และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล 

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรม

ส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิต 

สื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อ

น ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน การสื่อสาร

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology: hardware, software 

and networking, innovation in digital economy, 

electronic commerce transaction, office automation 

program and software application for multimedia 

production, search, screening and selection data for 

work and daily life, communication through online 

social networking in accordance with ethical and 

related legal regulation 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล              1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life   

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท าธุรกรรม

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

และอินเทอร์เน็ต การใชซ้อฟแวร์ส านักงาน     

       Concepts of computer and internet technology,  

office software, principles of electronic commerce,  

usage of computer and internet technology, usage of 

office software 

แยกรายวิชา 

ปรับหน่วยกิต

และค าอธบิาย

รายวิชา 

 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                              2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัด

สรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสาร

อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม           3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง อ า ร ม ณ์กั บ สุ ข ภ าพ 

นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและชมุชน      1(0-2-1)     

   Health, Environment and Community Management                                             

      ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปญัหา

สุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการด ารงชีวติ 

การค้นหาปญัหาสิ่งแวดล้อมของชมุชน การวางแผน

และด าเนินโครงการทางด้านสขุภาพ สิ่งแวดล้อม ใน

ชุมชนแบบมีส่วนรว่ม ความเป็นผู้น าดา้นสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

ปรับหน่วยกิต

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การ

รับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ

จัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูป

ขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

      Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching for community’s 

environmental problems, collaborative planning and 

lauching environmental health project in community, 

leadership in health, environment and community 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                         3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและ

การวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง

และผูอ้ื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวติด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก 

คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการ

จัดการอารมณ ์

      Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of 

sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, 

analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ               3(2-2-5) 

Aesthetics for Life Management 

       ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชวีิต 

พืน้ถิ่น พะเยาศกึษา สุนทรยีภาพในการด าเนินชีวติ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวติในสังคมและ

ชุมชน การจัดการทางสขุภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

การโนม้น้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถงึพฤตกิรรม

ทางด้านคุณธรรมจรยิธรรมที่ดีงาม กฎหมายใน

ชีวติประจ าวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao studies, 

aesthetics of living, environmental management for 

earning a living, physical health, mental health 

management, roles and duties in cooperative works, 

persuasion, proper code of morality and ethics, laws in 

daily life 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม     3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบคุลิกภาพ การเสรมิสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบคุลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์อง

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม  

การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสงัคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the 

Thai and global social cont 

 

 

  003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ   3(2-2-5) 

  Skills Development and Lifelong Learning         

     ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

หลักการท างานรว่มกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้

ตลอดชีวติ และแนวคิดเพื่อการเติบโต การพัฒนาทักษะ 

ทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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ทักษะการคิด ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

      Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth mindset, 

development of social skills, personality and expression 

in society, thinking skills, creative thinking, communication 

skills and lifelong learning for future, personal financial 

skill 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็        3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

      ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงินส าห รับ

ผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับผู้ประกอบการในยุค

ดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้าง

ผลงานด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ คุณธรรม 

จริยธรรมของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

      Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of 

measuring tools for digital age entrepreneurs, design 

thinking process, concepts of developing new 

products using design thinking process, ethics for 

digital age entrepreneurs 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3)               

Integration for Professional Innovation 

      การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่

การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสรา้งสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

      Integration of knowledge gained from general 

education courses for professional activities, designing 

and developing professional innovation using design 

thinking process, creating concepts of professional 

innovations 

 

 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                 106 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                      98 หน่วยกิต   

กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ                                     21 หน่วยกิต กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ                                        21 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง 

โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

      English in specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skills related to 

students’ discipline 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

      การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย

เน้นทักษะการฟัง  พูด อ่าน และเขียน  ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

      English in specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skills related to 

students’ discipline 

คงเดมิ 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น                             3(3-0-6) 

Basic Pharmacology    

      การน าสู่บทบาทของวิชาชีพ ในการใช้ยารักษา

โรค (รวมทั้งความหมายและลักษณะยา มาตรวัดยา 

รูปแบบ ยาเตรียมวิถีการให้ยาและกฎหมาย) เภสัช

จลนศาสตร์ของยาและกลุ่มยาต่าง ๆ (การออกฤทธิ์ 

สรรพคุณ ข้อห้ามใช้ยา ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ ข้อ

ควรระวังและปฏิกิริยาของยา 

      Introduction to the professional’s evolving role 

in drug therapy (Including drug and their characteristics, 

drug formulation, routes of administration and drug 

laws). Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 

drug therapy and drug classification profiles (describes 

the actions, uses, contraindications, adverse reactions, 

precautions and interactions) 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น               3(3-0-6) 

Basic Pharmacology  

      รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การค านวณ

ขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา เภสัช

จลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อ

ห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบ

ร่างกายมนุษย์ 

      Dosage forms, routes of drug administration, 

dosage calculation, Latin language using in prescriptions, 

drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, 

mechanism of action, adverse drug reactions, precaution 

contraindication and drug interaction of drug effected 

on human body system. 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                      3(2-3-6) 

Basic Anatomy 

      บทน าสู่กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานและเซลล์

วิทยา เนื้อเย่ือบุผิวและเนื้อเย่ือเกี่ยวพัน ระบบปก

คลุมร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ

อวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอด

เลือด ระบบน้ าเหลืองและเลือดระบบหายใจ ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง 

       Introduction to basic anatomy and cytology, 

Epithelium and connective tissue, Integumentary 

system, Skeletal system, Muscular system, 

Nervous system, Sensory system and special 

sense organs, Cardiovascular system, Lymphatic 

system and blood, Respiratory system, Digestive 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน                        3(2-3-6) 

Basic Anatomy 

     มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ ของ 

ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงร่างของร่างกาย ระบบ

กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบรับความรู้สึกและ

อวัยวะรับความรู้สึก ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอด

เลือดและหัวใจ ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกัน ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ

และฮอร์โมน และระบบสืบพันธุ์  

    Gross anatomy and histology of integumentary 

system, skeletal system, muscular system, nervous 

system, sensory and special sense organs, respiratory 

system, cardiovascular system, lymphatic and immune 

system, digestive system, endocrine system and 

reproductive system. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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system, Urinary system, Endocrine system, Male 

reproductive system and Female reproductive 

system 

366213 พยาธิวทิยา                                     3(2-3-6) 

Pathology  

 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนือ้เย่ือ

รวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ภายหลังไดรั้บอนัตรายและเกิด

โรคโดยทั่วไป ตลอดจนผลการเปลี่ยนแปลงหรือ

พยาธิสภาพที่มีต่อการท างานของอวยัวะนั้น ๆ อัน

เป็นการแสดงอาการของโรคระบบต่าง ๆ 

 Study the changing of cell, tissue and organ 

response to abnormal stimulation from the 

environment such as cell injury, inflammation, 

neoplasia for basic understanding the systemic 

diseases especially terminology and clinical  

manifestation 

366213 พยาธิวทิยา                                          3(2-3-6) 

Pathology  

      ศึกษาสาเหตุ กลไกและพยาธิสภาพของโรค  

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์ เนื้อเย่ือและระบบ

อวัยวะ ตลอดจนลักษณะอาการของโรค 

      Study of causes, pathogenic mechanisms and 

pathologic changes of diseases, morphological changes 

in cells, tissues and organ system, and clinical  

manifestations. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                   3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

     หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 

และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท างานของเอน

ไซต์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทาง

อณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว

พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม 

ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมีของเลือด

และปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี

ของสารชีวโมเลกุล 

     Principle of biochemistry, types, structures and 

properties of biomolecules including carbohydrate, 

protein, lipids and nucleotides, properties and activities 

of enzyme, central dogma, techniques in molecular 

biology, hormonal regulation, bioenergetics, metabolic 

pathway interrelationships, biochemical disorders, 

biochemistry of blood and urine and biochemical 

properties testing for biomolecules 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน                                   3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

     หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติ

ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด 

และกรดนิวคลีอิก คุณสมบัติและการท างานของเอนไซม์ 

การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงาน

ศาสตร์ วถิีเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์

ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ 

ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

     Principles of biochemistry, types, structures and 

properties of biomolecules including carbohydrates, 

proteins, lipids and nucleic acids, properties and 

activities of enzyme, central dogma, techniques in 

molecular biology, hormonal regulation, 

bioenergetics, metabolic pathways of biomolecules, 

metabolic pathway interrelationships, biochemical 

disorders, biochemistry of blood and urine and 

biochemical properties testing for biomolecules 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา                   3(2-3-6) 

Microbiology and Parasitology  

      ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มี

ผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิดโรคระบาดวิทยา  

การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยัง้

 361353 จุลชีววทิยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเชื้อ 

                            3(2-3-6) 

Microbiology Parasitology and Infectious Diseases 

      หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา รา

วิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ระบาดวิทยา 

สาเหตุและปัจจัยก่อโรค การก่อโรค อาการและอาการ

ปรับชื่อวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 
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การเจริญของจุลินทรย์ีและปรสิต  การติดเชื้อและ

กลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ 

      Species, morphology, characteristics of 

microorganisms and parasites that affect health, 

pathogenesis, epidemiology, prevention, control 

and growth inhibition of microorganisms and 

parasites, infection and host defense mechanism 

แสดงโรค ระบบภูมิคุ้ มกัน  การตรวจวินิจฉัยใน

ห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการควบคุม 

      Principle of medical bacteriology, virology, mycology, 

and parasitology, epidemiology, etiology, pathogenesis, 

symptoms, immune system, laboratory diagnosis,  

prevention and control 

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                               3(2-3-6) 

Basic Physiology 

      หน้าที่ กลไกการควบคุมทางสรรีวิทยาของเซลล์ 

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ

สืบพันธุ์ การควบคุมอุณหภูมิในร่างกายมนุษย ์  

 Function and physiological control 

mechanisms of cell, nervous system, muscular 

system, cardiovascular system, respiratory 

system, gastrointestinal system, urinary, endocrine 

glands, reproductive, body temperature regulation 

in human body 

367200 สรรีวิทยาพืน้ฐาน                                   3(2-3-6) 

Basic Physiology 

      บทบาท หนา้ที่และกลไกการท างานของร่างกาย

มนุษยใ์นระบบต่างๆ เช่น สรรีวิทยาของเซลล์ระบบ

ประสาทระบบกล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถา่ย

ปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพนัธุ์ และการ

ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติ 

     Human body roles, functions and mechanisms of 

various body systems such as cellular physiology, 

nervous system, muscular system, cardiovascular 

system, respiratory system, gastrointestinal system, 

urinary system, endocrine system, reproductive 

system and body temperature regulation in normal 

condition. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาชีพ                                               85 หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพ   77                                หน่วยกิต  

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1     2(2-0-4) 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

วิวัฒนาการของการพยาบาลและวชิาชีพการ

พยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล 

บทบาทหนา้ที่ของพยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะ

สุขภาพและความเจ็บป่วย การพยาบาลแบบองค์

รวม แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 

กระบวนการพยาบาล และการสื่อสารทางการ

พยาบาล 

     Evolution of nursing and nursing profession, 

factors affecting nursing profession, roles of 

nurses, concept of health and illness, holistic 

nursing, concept and nursing theory, nursing 

process and communication in nursing. 

301111 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 1       2(2-0-4) 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

      วิวัฒนาการของการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล 

ปัจจัยที่มีผลต่อวิชาชีพการพยาบาล บทบาทหน้าที่ของ

พยาบาล แนวคิดเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วย 

แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการ

พยาบาล การสื่อสารทางการพยาบาล  

     Evolution of nursing and nursing profession, 

factors affecting nursing profession, roles of nurses, 

concept of health and illness, holistic nursing, 

concept and nursing theory, nursing process, 

communication in nursing. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301212   แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2   4(2-6-7) 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

แนวคิดและหลักการพยาบาลพืน้ฐาน การเก็บ

สิ่งส่งตรวจและการแปลผลตรวจทางห้องปฏบิัติการ 

301212

  

แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2       2(1-3-4) 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

     แนวคิด หลักการและวิธกีารปฏิบตัิการพยาบาล

พืน้ฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของ

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 



138 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่
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การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล และฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐานในห้องปฏบิัติการ

พยาบาล 

Basic concepts and principles in nursing, 

specimen collection and interpretation of 

laboratory tests, health assessment and practicum 

basic nursing in laboratory. 

บุคคล การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้

เบือ้งต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลแผล

เบื้องต้น การประเมินสุขภาพ การเก็บสิ่งส่งตรวจ

และการแปลผลตรวจทางห้องปฏิบตัิการ การรับใหม่

และจ าหนา่ยผู้ป่วย การบรหิารยา การดูแลสุขวิทยา

พืน้ฐานผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบ

ทางเดินปสัสาวะ และฝึกปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐาน 

ในห้องปฏิบัตกิารพยาบาล 

     Basic concept, principles and fundamental 

nursing practices of in responding to basic needs of 

an individual, control and prevention of infection 

spread, Vital Signs Assessments primary wound 

care, excretion, posture, health assessment, 

specimen collection and interpretation of laboratory 

tests, receiving and discharge patients, drug 

administration, basic care for patients with 

respiratory problems, digestive system, 

cardiovascular system and practicum of basic 

laboratory nursing in practicum.  

301113 การสรา้งเสรมิสุขภาพ               2(2-0-4) 

Health Promotion  

แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของบุคคลแต่ละช่วงวัย 

การสรา้งเสรมิสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยของ

บุคคลแบบองค์รวมทกุช่วงวัย บทบาทของพยาบาล

ในการสร้างเสรมิสุขภาพ กลวิธกีารสรา้งเสรมิ

สุขภาพและนวัตกรรมการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

     Concepts and theories of human development 

in each age, health promotion prevention of illness 

in holistic care, nurse’s roles, techniques, and 

innovations in health promotion. 

  ปิดรายวิชา 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน                  2(0-6-3) 

Practicum in Fundamental Nursing 

     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐานแก่ผู้ใช้บรกิารที่มีปัญหา

สุขภาพไม่ซบัซ้อน โดยค านงึถงึสิทธิผู้ใชบ้รกิารและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

    Practicing nursing process in basic nursing care 

for uncomplicated clients with client rights and the 

professional ethics considerations. 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน                      3(0-9-3)  

Practicum in Fundamental Nursing 

     ฝึกปฏิบัตกิารใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติ 

การพยาบาลพื้นฐานแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพ

ไม่ซับซ้อน โดยค านงึถงึสิทธิผู้ใช้บรกิารและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

      Practicing nursing process in basic nursing care 

for uncomplicated clients with client rights and the 

professional ethics considerations. 

เพิ่มหน่วยกิต 

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสรมิสุขภาพผู้ใหญ่ 

และผูสู้งอายุ 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

Practicum in Health promotion for Adults and Older 

Adults.                                             2(0-6-3) 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บรกิารและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health promotion and 

disease prevention in adults and older adults with 

client rights and the professional ethics considerations. 

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1               2(2-0-4) 

Nursing for Adults  

การสร้างเสริมสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ การพยาบาล 

ผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม ในระบบ

ภูมิคุ้มกัน การติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคเขตร้อน เนือ้

งอกและมะเร็ง ความผิดปกติของระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ บาดแผลไหม้ การเสียสมดุลน้ าและเกลือแร่ 

ระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย 

       Health promotion in adulthood. Holistic 

nursing care for adults in immunology system, 

tropical and contagious diseases, tumor and 

cancer, disorder of urinary system, burn wound, 

imbalance of water and minerals in acute, critical, 

chronic, and terminal periods. 

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1                             3(3-0-3) 

Nursing for Adults  

      แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและมี

ปัญหาสุขภาพในแต่ละระยะของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยที่

ได้รับการผ่าตัด  ผู้ที่มีปัญหาขับถ่ายปัสสาวะ เสีย

สมดุลน้ า เกลือแร่และบาดแผลไหม้ ผู้ที่มีภาวะเสีย

สมดุลกรดด่าง  มีความผิดปกติของทางเดินอาหาร 

ทางเดินน้ าดี ถุงน้ าดีและตับอ่อน  มีภาวะติดเชื้อ มี

ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ตาหูคอจมูก  

มีความผิดปกติของผิวหนัง  ระบบสืบพันธุ์ และระบบ

กระดูกและข้อ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการ

พยาบาล 

     Concepts of nursing for adults in healthy and 

illness including perioperative, urinary system disorders, 

imbalance of water and minerals and burn, gastrointestinal 

system, gallbladder, liver and biliary disorders, tropical 

and contagious diseases, eye ear nose throat system 

disorders, skin disorders, male and female reproductive 

system disorders, musculoskeletal system disorders 

using evidence based in nursing. 

 

เพิ่มหน่วยกิต

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

301222    การพยาบาลผูใ้หญ่ 2                           2(2-0-4) 

Nursing for Adults  

    การพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยแบบองค์รวม 

เกี่ยวกับ ตา หู คอ จมูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ทางเดินน้ าดี ถุงน้ าดี ตับและตับอ่อน ระบบต่อมไร้

ท่อ  ความผิดปกติของผิวหนัง ระบบสืบพันธุ์ ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย 

     Holistic nursing care for adults in healthy and 

illness with the problems of eye ear neck nose 

system, gastrointestinal system, gallbladder, liver, 

biliary, exocrine pancreatic system, endocrine 

system, skin disorder, male and female 

301322 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2                            3(3-0-3) 

Nursing for Adults  

    แนวคิดการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพในแต่ละ

ระยะของการเจ็บป่วยในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติใน

ระบบทางเดินหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  

ระบบเลือดและน้ าเหลือง  ระบบต่อมไร้ท่อ โรคมะเร็ง  

การพยาบาลผูบ้าดเจ็บ  ผู้ที่ได้รับการช่วยฟื้นคืนชพีขั้น

สูง  และผูท้ีม่ีปัญหาระบบประสาท  ตามหลกัฐานเชิง

ประจักษ์ทางการพยาบาล 

     Concepts of nursing for illness in adults including 

respiratory system disorders, cardiovascular system 

disorders, hematologic and lymphatic system 

เพิ่มหน่วยกิต

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

reproductive system in acute, critical, chronic, and 

terminal periods. 

disorders, endocrine system disorders, tumor and 

cancer disorders, trauma care, advanced life 

support, neurologic system disorders using evidence 

based in nursing. 

301323   การพยาบาลผูใ้หญ่ 3                          3(3-0-6) 

Nursing for Adults  

การพยาบาลผูใ้หญ่ที่มคีวามเจ็บป่วยแบบองค์

รวม ในระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือดและ

น้ าเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบโครง

ร่างและกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ในระยะเฉียบพลัน 

วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย 

Holistic nursing care for adults illness with the 

problems of respiratory system, hematologic and 

lymphatic system, cardiovascular system, 

neurologic system, and musculoskeletal system in 

acute, critical, chronic, and terminal periods. 

 ยุบรวมเป็น

รายวิชา 

การพยาบาล

ผู้ใหญ่ 2 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1                      2(0-6-3) 

Practicum in Adults Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุที่มี

ปัญหาการย่อย การดูดซึม การเผาผลาญ การขับถ่าย

ความผิดปกติของระบบขับถ่ายปัสสาวะ การเสียสมดุล

น้ าและเกลือแร่ ความผิดปกติของผิวหนัง บาดแผลไหม้ 

และความผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อ ในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยค านึงถึง

สิทธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     Practicing nursing process in health promotion, 

disease prevention, medical treatment and 

rehabilitation in adult clients with the problems of 

the contagious, digestion, absorption, metabolism, 

disorder of urinary system water and electrolyte 

imbalance, skin and musculoskeletal system in 

acute, critical, chronic and terminal periods with 

client rights and professional ethics considerations. 

301323 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1                    4(0-12-6) 

Practicum in Adults Nursing  

    ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาล

ในการดูแลผูป้่วยผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใหญ่ตอนกลางและ

ผู้สูงอายุในผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่มีปัญหา

ขับถ่ายปัสสาวะ เสียสมดุลน้ า เกลือแร่และบาดแผล

ไหม้ มีความผดิปกตขิองทางเดินอาหาร ทางเดินน้ าดี 

ถุงน้ าดแีละตับอ่อน ตาหูคอจมูก  ระบบกระดูกและข้อ 

ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 

ระบบเลือดและน้ าเหลือง ระบบสืบพนัธุ์ ระบบต่อมไร้

ท่อ ระบบประสาท โรคมะเร็ง ความผิดปกติของ

ผิวหนัง ภาวะติดเชือ้ ความผิดปกติของภูมิคุม้กัน บน

พืน้ฐานของหลักฐานเชงิประจักษ์ สทิธิของผู้ป่วย 

กฎหมายจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     Practicum of nursing care for adult and aging with 

perioperative, urinary system disorders, imbalance of 

water and minerals and burn, gastrointestinal system, 

gallbladder, liver and biliary disorders, eye ear nose 

throat system disorders, musculoskeletal system 

disorders, respiratory system disorders, cardiovascular 

system disorders, hematologic and lymphatic system 

disorders, male and female reproductive system 

disorders, endocrine system disorders, neurologic  

system disorders, tumor and cancer disorders, skin 

disorders, tropical and contagious diseases based on 

nursing process evidence-based practice, patient rights, 

laws and professional code of nursing ethics. 

เพิ่มหน่วยกิต

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

301325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2                      2(0-6-3) 301424 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2                    2(0-6-3) 
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Practicum in Adult Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มี

ปัญหาการติดเชื้อ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน เนื้องอก 

และมะเร็ง ระบบสืบพันธุ์สตรี และเต้านม ตา หู คอ 

จมูก ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรือ้รัง และระยะสุดท้าย 

โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Practicing nursing process in health promotion, disease 

prevention, medical treatment and rehabilitation in 

adult clients with the problems of the contagious, 

infectious and tropical diseases, tumor and cancer, 

female reproductive system and breast, eye, ear, 

neck, and nose in acute, critical, chronic, and terminal 

periods with client rights and professional ethics 

considerations. 

Practicum in Adult Nursing  

     ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาล

ในการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่ตอนต้น ผู้ใหญ่ตอนกลางและ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤตในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย บน

พื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ สิทธิของผู้ใช้บริการ 

กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     Practicum of critical nursing care for adult and 

aging based on nursing process, evidence- based 

practice, patient rights, laws and professional code of 

nursing ethics. 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

ยุบรายวิชา 

ปฏิบัติการ

พยาบาล

ผู้ใหญ่ 2 และ 3 

เป็นรายวิชา 

ปฏิบัติการ

พยาบาล

ผู้ใหญ่ 2 

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3                  2(0-6-3) 

Practicum in Adult Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสภาพในผู้ใช้บริการ ผู้ใหญ่ ที่มีปัญหา

ในระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือดและน้ าเหลือง 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบ

โครงร่างและกล้ามเนื้อในระยะเฉียบพลัน วิกฤต 

เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

       Practicing nursing process in health promotion, 

disease prevention, medical treatment and 

rehabilitation in adult clients with the problems in 

respiratory system, hematologic and lymphatic 

system, cardiovascular system, neurologic system, 

and musculoskeletal system in acute, critical, 

chronic, and terminal periods with client rights and 

professional ethics considerations. 

 

 

301331    การพยาบาลผูสู้งอายุ                   3(3-0-6) 

Nursing for Older Adult 

แนวคิดการพยาบาลผูสู้งอายุ ทฤษฎคีวาม

สูงอายุ คุณภาพชีวติของผู้สูงอายุ การเตรยีมความ

พร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ การเปลีย่นแปลง

ทางด้านรา่งกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ จติวิญญาณ 

301231 การพยาบาลผูสู้งอายุ                            3(3-0-6) 

Gerontological Nursing  

      มโนทัศน์การพยาบาลผู้สูงอายุ ทฤษฎีการพยาบาล 

ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ การประเมินผู้สูงอายุ

อย่างครบถ้วน ลักษณะพิเศษของผู้สงูอายุที่ต่างจากวัย

อื่น การพยาบาลผูสู้งอายุตามปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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จากกระบวนการสงูอายุ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน

ผู้สูงอายุ การใชย้าในผู้สูงอายุ นโยบาย กฎหมาย 

ระบบบรกิารสุขภาพและสังคมส าหรับผูสู้งอายุ 

      Concepts of nursing care for older adults, 

theories of aging, quality of life of older adults, 

preparation for old age, changes in physical, mental, 

emotional, social, and spiritual resulted from aging 

process, common health problems in older adults, 

medication use in older adults, policy, laws, health 

and social service systems for older adults. 

ในผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุและการพยาบาล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 

      Concepts of gerontological nursing. Gerontological 

nursing theory. Quality of life of the older adult. 

Comprehensive geriatric assessment. Characteristics 

of the older adult that are different from other ages. 

Nursing care for the older adult according to 

common health problems in the older adult. Older 

adult rehabilitation and nursing care for the older 

adult with dependency. 

301432 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ                      2(0-6-3) 

Practicum in Older Adult Nursing 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ และมี

ภาวะพึ่งพิงในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชน 

      Practicing nursing process in health promotion, 

disease prevention, medical treatment, and 

rehabilitation in older adults with health problems 

and dependent older adults in health care services 

and community. 

301332 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ 2(0-6-3) 

Practicum in Older Adult Nursing 

     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาล

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ การประเมิน

ผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน การพยาบาลผู้สูงอายุตามปัญหา

สุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

และการพยาบาลผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

    Practicum of using nursing process in nursing care to 

promote health and quality of life for the older adult. 

Comprehensive geriatric assessment. Nursing care 

for the older adult according to common health 

problems in the older adult. Older adult rehabilitation 

and nursing care for the older adult with 

dependency. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1    2(2-0-4) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery       

       แนวคิดและหลักการในการส่งเสรมิสุขภาพสตรี 

การวางแผนครอบครัว การตั้งครรภ์ พัฒนาการของ

ทารกในครรภ์ การพยาบาลสตรีในทุกระยะของการ

ตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรตีั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง

และการสง่ต่อ การปรับตัวของสตรตีัง้ครรภ์และ

ครอบครัว 

Concepts and principles of women health promotion, 

family planning, and pregnant and fetal development, 

nursing care for each phase of pregnancy, high-

risk pregnancy screening and referring, adaptation 

of  pregnant women and family. 

301241 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 2(2-0-4) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery       

     แนวคิดและหลักการในการดูแลสตรีในระยะก่อน

สมรส สุขภาพการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว 

การตั้งครรภ์ พัฒนาการของทารกในครรภ์ การพยาบาล 

สตรใีนระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ การคัดกรอง

สตรตีั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการสง่ต่อ การปรับตัว

ของสตรตีั้งครรภ์และครอบครัว 

Concepts and principles of women premarital care, 

sexual and reproductive health, family planning, 

pregnancy, fetal development, nursing care for pre- 

pregnant women and pregnant women, high-risk 

pregnancy screening and referring, adaptation of  

pregnant women and family. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก             2(0-6-3) 

และการผดุงครรภ์ 1                      

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

301344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1   

                                                       2(0-6-3) 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ

ส่งเสรมิสุขภาพสตร ีการวางแผนครอบครัว การ

พยาบาลสตรี ในระยะตั้งครรภ์ การคัดกรองสตรี

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อ โดยค านึงถงึ

สิทธิผู้ใช้บรกิาร ความเป็นปัจเจกบคุคล ความ

แตกต่างทางวฒันธรรม จรยิธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

    Practicing nursing process in women health 

promotion, family planning, nursing care for 

pregnant women, high-risk pregnant women 

screening and referring with considerations of 

client rights, individuality, cultural diversity, ethics, 

and laws. 

   ฝึกปฏิบัติการใชก้ระบวนการพยาบาลในการส่งเสริม

สุขภาพสตรี การวางแผนครอบครัว การคัดกรองสตรี

ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงและการส่งต่อ การพยาบาลสตรี

ในระยะตั้งครรภ์ในรายปกติ และรายที่มีภาวะเสี่ยงและ

ภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา 

ทารก โดยค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ ความเป็นปัจเจก

บุคคล ความแตกต่างทางวัฒนธรรม จริยธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   Practicing nursing process in women health promotion, 

family planning, high-risk pregnant women screening 

and referring, nursing care for pregnant women in 

normal, high-risk, and complications cases, enhancing 

relationship between parents and newborns with  

considerations of client rights, individuality, cultural 

diversity, ethics, and laws. 

301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 

                                                     3(2-2-5) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

    แนวคิดเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการคลอด การ

พยาบาลสตรีมีครรภ์และทารก ในทุกระยะของการคลอด 

การท าคลอดปกติ การประเมินทารกแรกเกิด การ

พยาบาลมารดา และทารกหลังคลอดปกติ การส่งเสริม

สัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา ทารก 

Concepts of delivery, delivery process, nursing 

care for pregnant women and fetus in each stage 

of labor and birth, normal labor, newborn 

assessment,  nursing care for mother and 

newborn babies after delivery, enhancing 

relationship between parents and newborns. 

301242 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 2(1-2-3) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

     แนวคิดเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการคลอด การ

พยาบาลสตรีในทุกระยะของการคลอด การท าคลอด

ปกติ การพยาบาลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด

ปกติ การส่งเสรมิสัมพันธภาพระหว่างบิดา มารดา 

ทารก 

    Concepts of delivery, delivery process, nursing 

care for pregnant women and fetus in each stage of 

delivery and birth, normal labor, nursing care for 

mothers and newborn babies after delivery and 

enhancing relationship between parents and 

newborns. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 2(2-0-4) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

      แนวคิด และการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยง และมี

ภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลัง

คลอด การพยาบาลสตรีที่ได้รับการท าสูติศาสตร์

หัตถการ และการพยาบาลทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ

แทรกซ้อน 

      Concepts and nursing care for women with 

high risk and complications during pregnancy, 

delivery and after delivery stages, nursing care for 

women during and after operative obstetrics and 

nursing care for newborns with high-risk and 

complications. 

301343 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 2(2-0-4) 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  

       แนวคิดและหลักการในการดูแลสตรทีี่มีภาวะ

เสี่ยงและแทรกซ้อน ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด  

และหลังคลอด ภาวะมีบุตรยาก การคัดกรองภาวะเสี่ยง 

การพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อนทาง 

อายุรกรรม และสูติกรรม ในระยะตั้งครรภ์ คลอด และ

หลังคลอด การพยาบาลสตรีที่ได้รับการท าสูติศาสตร์

หัตถการ และการพยาบาลทารกที่มภีาวะเสี่ยงและ

แทรกซ้อน 

       Concepts and nursing care for women with high 

risk and complications during pregnancy, delivery and 

after delivery stages, infertility, high-risk pregnancy 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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screening, nursing care for women with high risk and 

medical and obstetrical complications during pregnancy, 

delivery and after delivery stages, nursing care for 

women during and after operative obstetrics and nursing 

care for newborns with high-risk and complications. 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2  

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery                                    4(0-12-6) 

    ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล  

ในการพยาบาลสตรีและทารก ในระยะตั้งครรภ์ 

ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ในรายปกติและในราย

ที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสรมิ

สัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยค านึงถึงสิทธิ

ผู้ใช้บรกิาร ความเป็นปัจเจกบคุคล ความแตกตา่ง

ทางวัฒนธรรม จรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Practicing nursing process in pregnant women 

and fetus during pregnancy, delivery and after 

delivery in normal, high-risk, and complications 

cases, enhancing relationship between parents 

and newborns with considerations of client rights, 

individuality, cultural diversity, ethics, and laws. 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2                      

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery                                       4(0-12-6) 

    ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการพยาบาล

สตรแีละทารก ในทุกระยะของการคลอด การท าคลอด 

การพยาบาลสตรีในระยะหลังคลอดและทารกแรกเกิด 

ในรายปกติและรายที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน 

การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดา มารดา ทารก โดยค านึงถึง 

สิทธิผู้ใช้บรกิาร ความเป็นปัจเจกบคุคล ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

    Practicing nursing process in pregnant women 

and fetus in each stage of delivery and birth, normal 

labor, nursing care for mothers and newborn babies 

after delivery in normal, high-risk, and complications 

cases and enhancing relationship between parents 

and newborns with considerations of client rights, 

individuality, cultural diversity, ethics, and laws. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301151

  

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1            2(2-0-4) 

Nursing for Pediatric            

      แนวคิดและหลักการพยาบาลในการสรา้งเสรมิ

สุขภาพเดก็ ตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น การประเมินการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการแตล่ะช่วงวัย การสรา้ง

เสรมิภูมิคุ้มกันโรค การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีิต 

ปัญหาสขุภาพ พฤติกรรมที่เป็นปญัหาและวิธีการ

แก้ไข การเจ็บป่วยของทารกในภาวะเฉียบพลัน 

วกิฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย 

     Concepts and principles of health promotion in 

nursing care of infant, children, and adolescence, 

assessment of growth and development in each 

age, immunity promotion, life experience 

promotion, health problems, problematic behaviors 

and solutions, illness of newborn in acute, critical, 

chronic, and terminal periods. 

301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์1                 2(2-0-4) 

Nursing for Pediatric   

      แนวคิดและหลักการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็ก การส่งเสริม

โภชนาการในเด็ก  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การ

จัดการเล่นในเด็ก การส่งเสริมสุขภาพเด็กในแต่ละช่วง

วัย ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในเด็กแต่

ละช่วงวัยและการดูแล การป้องกันอุบัติ เหตุและ

สารพิษในเด็ก การดูแลด้านจิตสังคมของเด็กและ

ครอบครัวเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การ

พยาบาลเด็กโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

     Concepts and principles of health promotion in 

nursing care of children and adolescence, assessment of 

growth and development in each age, immunity 

promotion, play management for children, life 

experience promotion, health problems, problematic 

behaviors and solutions, preventing accidents and 

poisoning in children, psychosocial care of illness 

children and families, and Illness children with 

vaccine-preventable infectious diseases.   

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2             2(2-0-4) 

Nursing for Pediatric                          

การพยาบาลเด็กตัง้แต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มี

ความเจ็บป่วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง  

และระยะสุดท้าย ผลของการเจ็บป่วยและการปรับตัว

ของเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

      Nursing care of infant, children, and 

adolescence with illness in acute, critical, chronic, 

and terminal periods, consequences of illness 

adaptation of children and family. 

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์2                2(2-0-4) 

Nursing for Pediatric                          

     การพยาบาลเด็กตัง้แต่ทารกจนถงึวัยรุ่นที่มีความ

เจ็บป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรือ้รังด้วยโรค 

ในระบบต่าง ๆ ที่พบบ่อยในทารกและเด็ก 

      Nursing for children from infants to adolescence 

with illness in acute, critical, and chronic periods in 

all systems of disease that are common in infants 

and children. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสรมิสุขภาพเด็กและวัยรุ่น 

Practicum in Health promotion for Children and 

Adolescent                                       2(0-6-3) 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

สรา้งเสรมิสุขภาพแบบองค์รวมและการป้องกันโรค

ในเด็กและวัยรุ่น โดยค านึงถึงสทิธิผู้ใช้บรกิารและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     Practicing nursing process in holistic health 

promotion and disease prevention in children and 

adolescence with client rights and the professional 

ethics considerations. 

301353 ปฏิบัติการพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์1        2(0-6-3) 

Practicum in Pediatric Nursing  

     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม 

ในการสร้างเสรมิสุขภาพ และการป้องกันโรคในเด็กทุก

ช่วงวัยทั้งกลุ่มสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง ตามแนวคิด

ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยบูรณาการศาสตร์และ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บริการ สิทธิ

เด็ก และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    Practicing holistic nursing process in health promotion 

and disease prevention in children of each age with 

healthy and high-risk groups with family-centered 

care, integrating relevant theories with considerations of 

client rights, child rights, and the professional ethics. 

ปรับชื่อวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

301353 ปฏิบัติการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์        2(0-6-3) 

Practicum in Pediatric 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลในการ

ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ใน

เด็กตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น ที่มีความเจ็บป่วยในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรังและระยะสุดท้าย โดยค านึงถึง

สทิธิผู้ใช้บริการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   Practicing nursing process in disease prevention, 

medical treatment, and rehabilitation in infant, 

children, and adolescence with illness in acute, 

critical, chronic, and terminal periods with client 

rights and the professional ethics considerations. 

301354 ปฏิบัติการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 2        2(0-6-3) 

Practicum in Pediatric Nursing   

     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม

ในการป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู

สภาพ ในเด็กทุกช่วงวัยที่มีความเจ็บป่วยในระยะ

เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง ตามแนวคิดครอบครัวเป็น

ศูนย์กลาง  โดยบูรณาการศาสตร์และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

และค านึงถึงสิทธิผู้ใช้บรกิาร สิทธิเด็กและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

     Practicing holistic nursing process in disease 

prevention, medical treatment, and rehabilitation in 

children of each age with illness in acute, critical, 

and chronic periods with family-centered care, 

integrating relevant theories with considerations of 

client rights, child rights, and the professional ethics. 

ปรับชื่อวิชา 

และค าอธบิาย

รายวิชา 

301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1        2(2-0-4) 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

วิวัฒนาการและลักษณะขอบเขตงานสุขภาพจิต 

บทบาทของพยาบาลจิตเวช พระราชบัญญัติ

301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1           2(2-0-4) 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

     หลักการพื้นฐานและขอบเขตการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวช บทบาทของพยาบาลจิตเวช แนวคิดและทฤษฎี

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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สุขภาพจิต แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพจิต กระบวนการเรียนรู้ตนเอง กลไกการ

ปรับตัว ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผิดปกติทางจิต 

บทบาทของบุคคล ครอบครัว และสถาบันต่อการ

ปรับตัวด้านสุขภาพจิต การส่งเสรมิสขุภาพจิต การ

ป้องกันปญัหาสุขภาพจิต ปัญหาด้านอารมณแ์ละ

พฤติกรรม 

     Evolution and scope of mental health, roles of 

psychiatric nurses, mental health legislation, 

concepts and theories related to mental health, 

learning process towards self, adaptation 

mechanisms, factors affecting mental disorders, 

roles of individual, family and institute towards 

mental health adaptation, mental health 

promotion, prevention of mental health problems 

and emotional and behavioral problems. 

ที่ประยุกต์ใช้ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

การส่งเสริมสุขภาพจิต และการป้องกันการเจ็บป่วย 

ทางจิต 

     Basic principles and scope of mental health and 

psychiatric nursing, roles of psychiatric nurses, concepts 

and theories applied to mental health and psychiatric 

nursing, mental health promotion, and mental illness 

prevention. 

301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2        2(2-0-4) 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การ

วิเคราะห์พฤตกิรรมของผู้ป่วย เทคนคิการบ าบัด

ทางการพยาบาลจิตเวช นติิจิตเวช การป้องกันการ

กลับเป็นซ้ าในผู้ป่วยจิตเวช การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

เรือ้รัง ในสถานบริการ/สถาบัน ครอบครัว และชุมชน 

Principles of mental health and psychiatric nursing, 

patient behavioral analysis, therapeutic techniques 

of psychiatric nursing, forensic psychiatry, relapse 

prevention in persons with mental illness, nursing 

care for persons with chronic mental illness in 

health care center, family, and community. 

301262 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2          2(2-0-4) 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

    การประเมินทางจิตเวช อาการวิทยาทางจิตเวช  

การจ าแนกโรคทางจิตเวช  การรักษาและการบ าบัด

ทางการพยาบาลจิตเวช  กระบวนการพยาบาลบุคคล

ที่มีเจ็บภาวะป่วยทางจิตเวชทุกกลุ่มวัย และการดูแล

ต่อเนื่องส าหรับบุคคลที่มีการเจ็บป่วยทางจิต 

    Psychiatric assessment, psychiatric symptomatology, 

psychiatric classification, treatments and therapies of 

psychiatric nursing, nursing process for persons with 

mental illness among all age groups, and continuing 

nursing care for persons with mental illness. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301363 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช                     2(0-3-6) 

Practicum in Psychiatric 

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาล ในการ

ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยจิตเวชใน

ครอบครัว ชุมชน และในสถานบริการ/สถาบัน 

Practicing nursing process in promotion, 

prevention, curation and rehabilitation for persons 

with mental illness in living family, community, 

and health care center/institute. 

301463 ปฏิบัติการพยาบาลสขุภาพจิตและจติเวช    3(0-9-3) 

Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing 

     ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวชในการส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกัน

การเจ็บป่วยทางจิตแก่บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต  

การดูแลบุคคลที่มีภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวชทุกกลุ่มวัย 

การดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องในชุมชน โดยค านึงถึง

สิทธิผู้ใช้บรกิาร ความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรม จรยิธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

     Practicing nursing process of mental health and 

psychiatric nursing for mental health promotion and 

mental illness prevention among persons with 

mental health problems, caring persons with mental 

ปรับเพิ่มหน่วย

กิตและปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

illness in all age groups, continuing care for 

psychiatric patients in community with considerations 

of client rights, individuality, cultural diversity, ethics, 

and relevant laws. 

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1               3(3-0-6) 

Community Health Nursing  

แนวคิดและหลักการพยาบาลอนามัยชุมชน 

ประวัติและวิวัฒนาการการสาธารณสุข นโยบายและ

แผนพัฒนาสุขภาพ ระบบสาธารณสขุของประเทศ

ไทย การสาธารณสุขมูลฐาน อนามัยครอบครัว 

อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย และอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

     Concepts and principles of community health, 

history and evolution of public health,  policy, and 

health development plan, Thailand primary health 

care system, roles of nurses in family, community, 

school and work places. 

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1                     2(2-0-4) 

Community Health Nursing  

      แนวคิดการพยาบาลสุขภาพชุมชน ระบบบรกิาร

สาธารณสุข แผนพัฒนาสขุภาพ การดูแลสุขภาพใน

โรงเรียนและสถานประกอบการ  การพยาบาลอนามัย

สิ่งแวดล้อม การพยาบาลครอบครัวและชุมชนแบบ

องค์รวม 

     Concepts of community health nursing, health service 

systems, health development plan, health care in school 

and work place, environmental health nursing, family 

nursing and holistic communities of all ages. 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

และลดจ านวน

หน่วยกิต 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2               3(3-0-6) 

Community Health Nursing  

   แนวคิดและทฤษฎกีารวินจิฉัยชุมชน ระบบสุขภาพ 

ระบบสุขภาพชุมชน ระบาดวิทยา หลกัประกัน

สุขภาพ กระบวนการพยาบาลอนามยัชุมชน การ

บรหิารงานสาธารณสุข  นโยบายสาธารณะด้าน

สุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   Concepts and theories of community diagnosis, 

community health system, epidemiology, health 

insurance, process of community health nursing, 

public health administration, public health policy, 

evaluation on health impact. 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2                    2(2-0-4) 

Community Health Nursing  

     การวินจิฉัยชุมชนและกระบวนการพยาบาลอนามัย

ชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ระบาดวทิยา หลักประกัน

สุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข นโยบายสาธารณะ

ด้านสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสขุภาพ  

     Community diagnosis and community health 

nursing process, community health system, 

epidemiology, health insurance, public health 

administration, public health policy, health impact 

evaluation. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

และลดจ านวน

หน่วยกิต 

301375 การรักษาโรคเบือ้งต้น                   2(2-0-4) 

Primary Medical Care 

หลักการและวิธกีารตรวจคัดกรองโรค การ

วินจิฉัยแยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การ

บรรเทาสาธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

     Principles and methods for disease screening.  

differential diagnosis, primary medical care, 

disaster management, and client referrals. 

301373 การรักษาโรคเบือ้งต้น                            2(2-0-4) 

Primary Medical Care 

     การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลทาง

ห้องปฏิบัติการเบือ้งต้น  การวินจิฉัยแยกโรคและรักษา

โรคเบื้องต้นตามปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ  การใช้

ยาอย่างสมเหตุผล การรักษาโรคเบื้องต้นด้านปัจจุบัน

พยาบาลและภาวะฉุกเฉิน  การบรรเทาสาธารณภัย 

และการส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมาย และ

จริยธรรมวิชาชีพพยาบาล 

     History taking, physical examination, basic laboratory 

interpretation, differential diagnosis and primary medical 

care according to health problem of various systems, 

rational drug use, emergency care in primary medical 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

care, disaster management and client referrals 

according to laws and ethics for nursing profession. 

301373   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1        2(0-3-6) 

Practicum in Community Health Nursing  

ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการพยาบาลอนามัย

ชุมชนในการให้บรกิารส่งเสรมิสุขภาพ  ป้องกันโรค 

การรักษาพยาบาล และฟื้นฟสูุขภาพแก่บคุคล กลุ่ม

คน ครอบครัว โรงเรียน และผูป้ระกอบการ 

     Practicing nursing process of community health 

in health promotion, disease prevention, medical 

treatment, and rehabilitation for individual, family, 

community, school and work places. 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน           4(0-12-6) 

Community Health Nursing Practice 

      ฝึกปฏิบัติการสรา้งเสรมิสุขภาพ ป้องกันโรค  

การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว 

โรงเรียน สถานประกอบการ การประยุกต์ใช้หลักการ

การวินจิฉัยชุมชนและกระบวนการพยาบาลอนามัย

ชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน   

     Practicing health promotion, disease prevention, 

medical care, and rehabilitation for individuals, 

families, schools, and work place, applying community 

diagnosis and community health nursing process for 

community health problems solving. 

รวมรายวิชา

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

จ านวน 

หน่วยกิต 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2        4(0-12-6) 

Practicum in Community Health Nursing  

ฝึกปฏิบัติการวนิิจฉัยชุมชน การวางแผนการ

บรหิารด้านสุขภาพโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

     Practicing in community diagnosis, health 

management planning based on philosophy of 

sufficiency economy, and health impact assessment. 

 

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น               2(0-3-6) 

Practicum in Primary Medical Care 

ฝึกปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรค การวินิจฉัย

แยกโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทาสา

ธารณภัย และการส่งต่อผู้ป่วย 

     Practicing in assessment signs and symptoms, 

disease screening, differential diagnosis, primary 

medical care, disaster management, and client 

referrals. 

301475 ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้น                    2(0-6-3) 

Practicum in Primary Medical Care 

     ปฏิบัติการซกัประวัติ การตรวจร่างกาย การแปล

ผลทางห้องปฏิบัตกิารเบือ้งต้น  การวินจิฉัยแยกโรค

และรักษาโรคเบือ้งต้นตามปญัหาสุขภาพในระบบต่างๆ  

การใชย้าอย่างสมเหตุผล การปฐมพยาบาลและการ

รักษาเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน  และการส่งต่อผู้ป่วย

ตามขอบเขตของกฎหมาย และจรยิธรรมวิชาชีพ

พยาบาล 

     Practicing history taking, physical examination, 

basic laboratory interpretation, differential diagnosis 

and primary medical care according to health 

problem of various systems, rational drug use, first 

aid, and primary medical care in an emergency, 

disaster management and client referrals according 

to laws and ethics for nursing profession. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301382 การวิจัยเบือ้งต้นทางการพยาบาล           3(2-2-5) 

Introduction to Research in Nursing 

ระเบียบวิธีวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัยและสิทธิ

มนุษยชน การน าผลการวิจัยมาใชใ้นการพยาบาล 

และฝึกปฏิบตัิการท าวิจัย 

301282 การวิจัยทางการพยาบาล 1                     2(1-2-3) 

Nursing Research 1 

      แนวคิดการวิจัยทางการพยาบาล รูปแบบการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

กระบวนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา

โครงร่างการวิจัย และการออกแบบการพัฒนา

แยกรายวิชา

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

      Research Methodology, ethics for researcher 

and human rights, research utilization in nursing, 

and practicing research 

นวัตกรรม สถิตเิพื่อการวิจัย การเขียนรายงาน การ

เผยแพร่ผลงานวิจัย และการน าผลการวิจัยมาใชเ้พื่อ

พัฒนาวิชาชีพการพยาบาล 

      Concepts of nursing research, research design 

and methodology, ethics for researcher and human 

right, research methodology and innovation 

development, design research proposal and 

innovation, statistics for research, write-up a 

research report  and the utilities of nursing research 

to improve quality of nursing care. 

301383 การวิจัยทางการพยาบาล 2                     2(1-2-3) 

Nursing Research I 

      ฝึกการท าวิจัยทางการพยาบาล หรือการพัฒนา

นวัตกรรมทางการพยาบาล วิเคราะห์ผล อภิปรายผล 

การน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

      Practicing to conduct research or develop an 

innovation in nursing; analyze, discuss, and present 

the result. 

301383 การบรหิารการพยาบาล                       2(2-0-4) 

Nursing Administration 

แนวคิดและทฤษฎกีารบรหิารการพยาบาล 

ภาวะผู้น าทางการพยาบาล เศรษฐศาสตรส์ุขภาพ 

การบรหิารหอผู้ป่วย และการประกันคุณภาพ 

การพยาบาล  

     Concept and theory of nursing administration, 

leadership in nursing, health economics, ward 

management and quality assurance in nursing. 

301384 การบรหิารการพยาบาล                         2(2-0-4) 

Nursing Administration 

     แนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารทางการ

พยาบาล ระบบบรกิารพยาบาล การบรหิารบุคคลและ

และองค์การพยาบาลทุกระดับ ภาวะผู้น าและการท างาน

เป็นทีม การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของ

ผู้ป่วย การประกันคุณภาพทางการพยาบาล และการใช้ 

สารสนเทศทางการพยาบาลในการบริหารการพยาบาล 

     Concepts, principles, and process of nursing 

administration, nursing services system, personnel 

and nursing organization management at all levels, 

leadership and team working, risk management and 

patient safety management, quality assurance and 

improvement in nursing, using nursing informatics in 

nursing administration. 

 

 

 

ปรับค าอธิบาย

รายวชิา 

301484   สัมมนา                 1(0-2-1) 

Seminar 

สัมมนาประเด็นและแนวโนม้การบรกิาร  

การบริหาร การวิจัย และการศึกษาทางการพยาบาล 

และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางการพยาบาล 

  ปิดรายวิชา 
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     Seminars in nursing service, nursing 

administration, nursing research, and nursing 

education trends, and factors affecting development 

of nursing profession. 

301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชพีพยาบาล2(2-0-4  

Laws and Ethics in Nursing Profession     

     กฎหมายทัว่ไป พระราชบญัญัติวชิาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภาการพยาบาล 

กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ทฤษฎจีริยศาสตร์ 

หลักการ และการพัฒนาจริยธรรมวิชาชีพ 

จรรยาบรรณพยาบาล ปัญหาจริยธรรมในวิชาชีพ 

และการตัดสินใจเชงิจริยธรรม 

      Laws, professional nursing and midwifery act, 

nursing council regulations, public health  laws 

and related, theory of ethics, principles and 

morality development, nursing code of ethics, 

ethics issues and ethical decision making in 

nursing. 

301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชพีพยาบาล 2(2-0-4) 

Laws and Ethics in Nursing Profession 

     ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาจริยธรรม

วิชาชีพ สิทธิมนุษยชน สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาล ขอบเขต

ของวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ์ ข้อบังคับสภาการพยาบาล กฎหมาย

สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรม

ในวชิาชีพ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

     Ethical theories, principles and concepts of ethics, 

code of ethics in nursing, human rights, patient 

rights, and nurse rights. professional nursing and 

midwifery act, nursing council regulations, public 

health  laws and related, ethics issues and ethical 

decision making in nursing. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301485 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล                2(0-3-6) 

Practicum in Nursing Administration 

ฝึกประสบการณ์การบรหิารจัดการทางการ

พยาบาล บทบาทหน้าที่การบรหิาร ภาวะผูน้ า 

และการพัฒนาองคก์ร 

      Practicing in nursing administration, roles and 

duties of administration, leadership and 

organization development. 

301485 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล              2(0-3-6) 

Practicum in Nursing Administration 

     ฝึกบทบาทของพยาบาลวิชาชีพในการบริหาร

จัดการในคลินิก ในหน้าที่หัวหน้าเวรหรือหัวหน้าทีม 

และสมาชิกทีม 

      Practicing professional nurses’ roles in ward 

management as an incharge person, a team 

leader, and a team member 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ                    2(0-6-3) 

Professional Nursing Practice 

ฝึกประสบการณ์การบรหิารจัดการทางการ

พยาบาลในการดูแลผูใ้ชบ้รกิารที่เลือกสรร  

     Practicing in nursing administration for the 

selected clients. 

301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ                         2(0-6-3) 

Professional Nursing Practice 

     ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพ

บริการทางการพยาบาล โดยบูรณาการความรู้และ

หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ในหน่วยบริการ

สุขภาพที่เลือกสรร 

     Practicing professional nurses’ roles and improving 

the quality of nursing services, Integrating knowledge 

and evidence-based nursing in selected health care units. 

ปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใช้ภาษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

 

- - - 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) - - - 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) - - - 

363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 363218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน  

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  

Basic Physiology 

3(2-3-6) 367200 สรีรวิทยาพืน้ฐาน  

Basic Physiology 

3(2-3-6) 

301113 การสร้างเสริมสุขภาพ  

Health Promotion  

2(2-0-4)  -  

   001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

   001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

   002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

   003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Aesthetics for Life Management 

3(2-2-5) 

   301111 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 1 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

2(2-0-4) 

   365212  ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

   17 หน่วยกิต     20 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) - - - 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) - - - 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) - - - 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) - - - 

361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) - - - 

301111 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 1 

Basic Concepts and Principles in Nursing   

2(2-0-4) - - - 

   001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

   001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

   002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

   301151 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1   

Nursing for Pediatric  

2(2-0-4) 

   301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 1 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4) 

   361353 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และโรคติดเช้ือ 

Microbiology Parasitology and Infectious Diseases 

3(2-3-6) 

   366213 พยาธวิิทยา 

Pathology 

3(2-3-6) 

   17 หน่วยกิต     19 หน่วยกิต  

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

301161 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช  1 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4) - 

301151 

 

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1   

Nursing for Pediatric    

2(2-0-4) 

301141 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(2-0-4) 

 6 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP 

3(2-2-5)  -  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5)  -  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5)  -  

301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Nursing for Adults  

2(2-0-4)  -  

341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 341334 เภสัชวิทยาเบื้องต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

301212 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

4(2-6-7) 301212 แนวคิดพืน้ฐานและหลักการพยาบาล 2 

Basic Concepts and Principles in Nursing  

4(2-6-7) 

xxxxxx เลือกเสรี 1      

Free Elective Course                               

3(x-x-x)  -  

   001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

   003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรคส์ร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

   301241 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery  
2(2-0-4) 

   301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 

Nursing for Pediatric  

2(2-0-4) 

   301262 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 2 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4) 

   21 หน่วยกิต     18 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 
3(3-0-6) - - - 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 
3(2-2-5) - - - 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 
3(2-2-5) - - - 

301252 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 

Nursing for Pediatric  
2(2-0-4) - - - 

301242   การพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

3(2-2-5) 301242 การพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2  

Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

2(1-2-3) 

301222 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

Nursing for Adults  
2(2-0-4) - - - 

301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Community Health Nursing  
3(3-0-6) 301271 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Community Health Nursing  

2(2-0-4) 

xxxxxx เลือกเสรี 2 
Free Elective Course  

3(x-x-x) - - - 

   003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health, Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

   301221 การพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Nursing for Adults  

3(3-0-6) 

   301231 การพยาบาลผูสู้งอายุ 

Nursing for Older Adults 

3(3-0-6) 

   301281 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพพยาบาล 

Laws and Ethics in Nursing Profession 

2(2-0-4) 

   301282 การวิจัยทางการพยาบาล 1 

Nursing Research  

2(1-2-3) 

   22 หน่วยกิต   18  หน่วยกิต  

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

301243 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 1 

Practicum in Maternal and Newborn 

Nursing and Midwifery  

2(0-6-3) - - - 

301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

Practicum in Fundamental Nursing 
2(0-6-3) 301214 ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน 

Practicum in Fundamental Nursing 

3(0-9-4) 

   301253 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 1 

Practicum in Pediatric Nursing  

2(0-6-3) 

 4 หน่วยกิต   5 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น 

301382 การวิจัยเบื้องต้นทางการพยาบาล 

Introduction to Research in Nursing 

3(2-2-5) - - - 

301362 การพยาบาลสุขภาพจิตและจติเวช 2 

Mental Health and Psychiatric Nursing  

2(2-0-4) - - - 

301323 การพยาบาลผูใ้หญ่ 3 

Nursing for Adults  

3(3-0-6) - - - 

301331 การพยาบาลผูสู้งอายุ 

Nursing for Older Adults 

3(3-0-6) - - - 

301381 กฎหมายและจริยศาสตร์ส าหรับวิชาชีพ

พยาบาล 

Laws and Ethics in Nursing Profession 

2(2-0-4) - - - 

301315 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพเด็ก 

และวัยรุ่น     

Practicum in Health promotion for 

Children and Adolescents 

2(0-6-3) - - - 

301316 ปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

ผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  

Practicum in Health promotion for Adults 

and Older Adults 

2(0-6-3) - - - 

   003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

   301322 การพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

Nursing for Adults  

3(3-0-6) 

   301343 การพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 3 

Maternal and Newborn Nursing  

and Midwifery  

2(2-0-4) 

   301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Community Health Nursing  

2(2-0-4) 

   301373 การรักษาโรคเบื้องต้น  

Primary Medical Care 

2(2-0-4) 

   301383 การวิจัยทางการพยาบาล 2 

Nursing Research 2 

2(1-2-3) 

   301384 การบริหารการพยาบาล 

Nursing Administration 

2(2-0-4) 

   xxxxxx เลือกเสรี 1                                  3(x-x-x) 

   xxxxxx เลือกเสรี 2                                  3(x-x-x) 

   17 หน่วยกิต      22 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย 

301372 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Community Health Nursing  

3(3-0-6) - - - 

301344 การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 3 

Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(2-0-4) - - - 

301375 การรักษาโรคเบื้องต้น  

Primary Medical Care 

2(2-0-4) - - - 

301383 การบริหารการพยาบาล  

Nursing Administration  

2(2-0-4) - - - 

301353 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  

Practicum in Pediatric Nursing 

2(0-6-3) - - - 

301363 ปฏิบัติการพยาบาลจติเวช 

Practicum in Psychiatric Nursing 

2(0-6-3) - - - 

301324 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Practicum in Adult Nursing  

2(0-6-3) 301323 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 1 

Practicum in Adult Nursing   

4(0-12-6) 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

   301332 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  

Practicum in Older Adult Nursing 

2(0-6-3) 

   301344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

2(0-6-3) 

   301354 ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 2 

Practicum in Pediatric Nursing 

2(0-6-3) 

   15 หน่วยกิต       13 หน่วยกิต  

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

301373 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 

Practicum in Community Health Nursing  
2(0-6-3) - 

 

301325 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

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

 4 หน่วยกิต  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น 

301426 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 3 

Practicum in Adult Nursing  

2(0-6-3) - - - 

301432 ปฏิบัติการพยาบาลผูสู้งอายุ  

Practicum in Older Adult 

2(0-6-3) - - - 

301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 

และการผดุงครรภ์ 2 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing 

and Midwifery  

4(0-12-6) 301445 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 

Practicum in Maternal and Newborn Nursing and 

Midwifery  

4(0-12-6) 

301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

Practicum in Primary Medical Care 

2(0-6-3) 301476 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 

Practicum in Primary Medical Care 

2(0-6-3) 

   301424 ปฏิบัติการพยาบาลผูใ้หญ่ 2 

Practicum in Adult Nursing   

2(0-6-3) 

   301463 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจติและจติเวช 

Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing 

3(0-9-4) 

   301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 

Practicum in Community Health Nursing   

4(0-12-6) 

 10 หน่วยกิต   15 หน่วยกิต  

 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาปลาย 

301474 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 

Practicum in Community Health Nursing  

4(0-12-6) - - - 

301484 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) - - - 

301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล 

Practicum in Nursing Administration   

2(0-6-3) 301485 ปฏิบัติบริหารการพยาบาล   

Practicum in Nursing Administration 

2(0-6-3) 

301486 

 

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

Professional Nursing Practice 

2(0-6-3) 301486 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ 

Professional Nursing Practice 

2(0-6-3) 

 9 หน่วยกิต   4 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวพิากษห์ลักสูตร 
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รายงานการประชุม 

การวพิากษ์ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วันท่ี 19 พฤศจกิายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. 

ณ ห้องประชุม 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์   ประธาน 

2. ดร.จุฑามาศ ผลมาก      รองประธาน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล สุขวงษ์   กรรมการ 

4. ดร.นภาพร เอี่ยมละออ     กรรมการ 

5. ดร.ปาณิสรา หลีค้วน      กรรมการ 

6. นายจุฑาพงศ์ เตชะสืบ     กรรมการ 

7. นางทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงศ์     กรรมการ 

8. นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด     กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล   อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

11. นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

12. นายจุฑาพงศ ์เตชะสืบ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

13. นางสาวเกษร เกตุชู      อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล   กรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวเกษร เกตุชู      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

16. นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง    ผูช่้วยเลขานุการ  

 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แจง้วัตถุประสงค์ของการประชุมวิพากษ์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 1.2 แนะน าผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ผูท้รงคุณวุฒิและคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565) รว่มวิพากษ์หลักสูตร ได้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มรีายละเอียด ดังนี้ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปรับระยะเวลาของหลักสูตร

ที่เผยแพร่ อย่างน้อยด าเนินการหลักสูตรแล้ว โดยมีการรับรองคุณภาพแล้ว ปรับจากปีการศึกษา 2565 

เป็น ปีการศกึษา 2567 

ข้อ 8 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 8.1 และ 8.2 เพิ่มภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

ควรเพิ่มการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และควรวิเคราะห์สภาพ

เศรษฐกิจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กระทบกับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ขาดโอกาสทางการศึกษา

ของเยาวชน จึงจ าเป็นต้องมีทางเลือกในการศึกษาให้เยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองและศึกษาต่อได้จน

ส าเร็จ นโยบายของประเทศเน้นการพัฒนานวัตกรรมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจน าไปสู่การพัฒนา

หลักสูตรอย่างไร 

ข้อ 11.2 ควรวิเคราะห์ว่าสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เช่น โครงสร้าง

ประชากร/แบบแผนชีวิต วิถีชีวิตความเป็นอยู่/ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดอะไรตามมา 

และมีผลต่อการออกแบบบริการสุขภาพอย่างไร และจะน าไปพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

ข้อ 12.1 การพัฒนาหลักสูตร เพิ่มรายละเอียดว่าน าประเด็นที่วิเคราะห์จากข้อ 11.1 และ 11.2 

มาพัฒนาหลักสูตรอย่างไร เชน่ เนือ้หารายวิชา /บันไดการเรียนรู้ที่แสดงการเพิ่มพูนทักษะในแต่ละช้ันปี/

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อัตลักษณ์หรือความโดดเด่นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพ 

ข้อ 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน เพิ่มความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/พันธกิจ 

ที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

ปรัชญาของหลักสูตร 

ควรเพิ่มปรัชญาการศึกษาให้ชัดเจน เช่น ใช้ progressivism ในการจัดการศึกษาอย่างไร และ

ควรเพิ่มทักษะการดูแลในโรคอุบัติใหม่ รวมถึงการปลูกฝังความเป็นพลเมอืงดี มีจิตอาสา พัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง และเพิ่มให้ชัดเจน 

 ข้อ 1.2 เพิ่มจุดเด่น/จุดเน้น หรอือัตลักษณ์ของหลักสูตร 

 ข้อ 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับการเขียนเป็นสิ่งที่หลักสูตรจัดให้บัณฑิตได้อะไร โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 
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 1.3.2 สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนสร้างนวัตกรรมเพื่อออกแบบบริการ  

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 1.3.3 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางสุขภาพเพื่อออกแบบบริการการพยาบาล  

และการผดุงครรภ์ แก่บุคคลครอบครัว ชุมชน และสังคม อย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการศาสตร์

ทางการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล และดิจทิัลทางการพยาบาล 

 1.3.4 น าข้อ 13.2 และ ข้อ 13.5 มาปรับเขียนใหม่ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้

กระบวนการพยาบาลด้วยจิตบริการ แก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ในทุกระดับของสถาน

บริการสุขภาพ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสิทธิของผู้ป่วย ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ บนพืน้ฐานคุณธรรม จรยิธรรม 

 1.3.6 มีทักษะความเป็นผู้น า มีทักษะในการสื่อสาร และการท างานเป็นทีม 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

ข้อ 2.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ 

ทั้งในสถานการณจ์ าลอง และในสถานการณจ์รงิ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพโดยค านึงถึงความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาปรับปรุง  

ข้อ 1 เพิ่มรายละเอียดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 คือทักษะอะไรที่ตอ้งการเน้น จะพัฒนา

อาจารย์อย่างไร มกีลยุทธ์/กิจกรรมอะไรบ้าง  

ข้อ 2 เพิ่มให้ชัดเจนว่าสนับสนุนนิสิตในเรื่องอะไร อย่างไร ทั้งในหลักสูตร และกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 2 ทบทวนข้อ 2.4 ปรับเป็นขาดทักษะการสร้างความรู้จากการปฏิบัติหรือประสบการณ์เดิม 

(progressivism) 

ขอ้ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปรับรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล 1 ใหม้ีช่ัวโมงปฏิบัติการด้วย 

เช่น ฝกึใหน้ิสติได้ทบทวนวรรณกรรม  

ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ข้อ4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ควรเพิ่มรายละเอียดที่มี CLO 

ภาพรวมที่ตอบสนอง PLO ข้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกภาคปฏิบัติ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

ควรทบทวน PLOs และทบทวนว่านิสิตจะต้องมีคุณลักษณะพิเศษที่ตอบ Life long learning 

และลักษณะอื่น  ๆที่จ าเป็นอะไรบ้าง ตลอดจนทบทวนกลยุทธ์/กิจกรรมนิสิตว่าต้องท าอะไร อย่างไร 

ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 ข้อ 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เพื่อความสมบูรณ์ควรเพิ่มความรู้และทักษะ

ทางวิชาการและวิชีพที่เป็นจุดเน้นหรอืความโดดเด่นหรอือัตลักษณ์ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ข้อ 1 บัณฑิต ควรเพิ่มกิจกรรมที่ท าให้มั่นใจได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การส ารวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต/การส ารวจการได้งานท าทุก 3 เดือน/ 6เดือน หรอื 1 ปี 

 ข้อ 2 นิสิต ควรเพิ่มกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนานิสิต ท าอย่างไรให้อัตราการคงอยู่

ได้ตามเป้าหมาย และเพิ่มการอุทธรณ์ของนิสติ 

 ข้อ 3 อาจารย์ เพิ่มในส่วนของอาจารย์ใหม่ ได้แก่ กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ และการดูแล

อาจารย์ใหม่ ระบบการบริหารอาจารย์ใหม่ 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ ด าเนินการของหลักสูตร 

 1. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพิ่มให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า ท าอย่างไรบ้าง หากใช้เกณฑ์ 

AUN-QA จะต้องประเมินนสิิตทุกช้ันปี 

2. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร เพิ่มบทบาทหนา้ที่ให้ชัดเจน 

3. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ควรมีการสัมมนาเพื่อระบุ

แนวทางการปรับปรุงของแตล่ะสาขาก่อนที่จะน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

ภาคผนวก  

ทบทวน Year LOs  

1. ควรมบีันไดการเรียนรู้จากชั้นปีที่ 1-4 ที่ใช ้Action verb ตาม Learning Taxonomy ที่ชัดเจน  

2. บันไดการเรียนรูต้าม Knowledge/Specific skills/ generic skills  

3. พิจารณาให้สอดคล้องกับ PLos 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 

 พิจารณาทบทวนและเพิ่มเติมว่า หลักสูตรนี้มีอะไรที่ใหม่และสอดคล้องกับโลกอนาคตในอีก  

5 ปีข้างหน้า ที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา ตลอดจนเพิ่มความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลทางการพยาบาล การก าหนด life long learning ที่ชัดเจน โดยนิยาม ก าหนดกระบวนการขับเคลื่อน

และมีระบบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน  

 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล) 

                                                                                       ผูบ้ันทึกการประชุม 

 

 

 
                                                                                     (ดร.จุฑามาศ ผลมาก) 

                                                                                       ผูต้รวจทาน 
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ภาคผนวก ฉ ประวัตแิละผลงานทางวชิาการ 

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นางสาวปะราลี  โอภาสนันท์ 

Miss Paralee Opasanant, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล ปะราลี   โอภาสนันท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 32030037xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3257  

083-580-5179 

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

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

พ.ศ. 2542 พยาบาลศาตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2538 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จังหวัดพะเยา 

 

ผลงานวิชาการ 

ปะราลี โอภาสนันท์, พรทิพย์ ปาอนิ และสุนีย์ ปัญญาวงศ์. (2561). การพัฒนาข้อเสนอส าหรับชุด 

บริการการดูแลที่บ้านส าหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ. วารสารการพยาบาลและการศึกษา,  

11(3), 139-154. (กรกฎาคม-กันยายน) 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปะราลี โอภาสนันท์ และมลฤดี เกศหอม.  (2561).  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความ 

มัน่คงด้านสุขภาพของผูป้่วย กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ตดิต่อ ในจังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล 

และการดูแลสุขภาพ, 36(3), 117-126. (กรกฎาคม-กันยายน) 

mailto:Paralee.op@up.ac.th
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วิยะดา รัตนสุวรรณ และปะราลี โอภาสนันท์. (2561). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพผูดู้แล

ผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิงโดยเน้นชุมชน. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(4), 156-

174. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

ปะราลี โอภาสนันท์ และวิยะดา รัตนสุวรรณ.  (2563). ผลของการใชชุดกิจกรรมปองกันโรคสมองเสื่อม 

ตอการท างานของสมองของผู้สูงอายุโรคเรือ้รังในชุมชน.  วารสารวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 12(1), 255-267. (มกราคม-มิถุนายน) 

ปะราลี โอภาสนันท์ และวิยะดา รัตนสุวรรณ. (25-28 มกราคม 2564). การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน

ฤทธิ์อันไม่พงึประสงค์จากการใชย้าในผูสู้งอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังหลายโรค. ใน  

การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 1710-1717). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

ปะราลี โอภาสนันท์ และสุนีย์ ปัญญาวงศ.์  (2564). การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน 

การหกล้มส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน.  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 

13(1), 251-265. (มกราคม-มิถุนายน) 
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ประวัติ 

นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ 

 Miss PANPIMOL SUKWONG 

 

ชื่อ-สกุล พรรณพิมล สุขวงษ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36406000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

โทรศัพท ์ 054-466666 ต่อ 3109 

Email panpimol.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 

 

พ.ศ. 2546 

 

พ.ศ. 2538 

 

การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (สุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวช) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร,์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์   

ผลงานวิชาการ 

นัชชา จงศิรฉิัยกุล และพรรณพิมล สุขวงษ์. (2564). การพัฒนารูปแบบการคัดแยกผูป้่วยโดยพยาบาล 

หนว่ยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลน่าน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครปฐม. วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564. 

Panitsara Leekuan,  Panpimol Sukwong and Ros Kane INQUIRY. (2021). Adolescent Pregnant 

Women’s Narratives on Sex and Contraception in a Northern Thailand province: A 

phenomenological study. The Journal of Health Care Organization, Provision,  

and Financing, 58, 1–11. DOI: 10.1177/00469580211056219 
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ประวัติ 

นางสาว ศศินันท์  พันธ์สุวรรณ                                                                          

Miss Sasinun Punsuwun 

 

ชื่อ-สกุล ศศนิันท์ พันธ์สุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3520500154996 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมู ่2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0629707614 

Email sasinun25@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 

 

พ.ศ 2552 

 

พ.ศ. 2542 

Doctoral of Philosophy (Nursing), Saint Louis University,  

United States of America 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาผดุงครรภข์ั้นสูง)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ 

SmithBattle, L., Phengnum, W., & Punsuwun, S. (2020). Navigating a Minefield: Meta- 

Synthesis of Teen Mothers' Breastfeeding Experience. MCN: The American Journal 

of Maternal/Child Nursing, 45(3), 145-154. (พฤษภาคม) 

Reangsing, C., Punsuwun, S., & Schneider, J. K. (2020). Effects of mindfulness interventions on  

depressive symptoms in adolescents: A meta-analysis. International Journal of 

Nursing Studies, 1-13. (มีนาคม) 

SmithBattle, L., Punsuwun, S., & Phengnum, W. (2021). An umbrella review of qualitative research 

on teen mothering. Western Journal of Nursing Research, 43(5), 478-488. 

(พฤษภาคม) 
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ประวัติ 

นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม 

Miss Sutthida Phongphanngam 

 

ชื่อ-สกุล สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3123 

091-068-2995 

Email sutthida_amm@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 Doctoral of Philosophy (Nursing) 

Saint Louis University School of Nursing, USA 

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

พ.ศ. 2538 พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ผลงานวิชาการ 

Phongphanngam, S., & Lach, W. H. (2019). Cross-cultural Instrument Translation and Adaptation: 

Challenges and Strategies. Pacific Rim International Journal of Nursing Reseach, 

23(2), 170-179. (เมษายน-มิถุนายน) 

Sutthida Phongphanngam, Helen W. Lach., Saengduean Phromkaewngam, & Sutthilak 

Chantawang. (2019) Measuring Fear of Falling in Thai Community-dwelling Older Adults 

with a New Measure. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit ournal, 11(2), 

229-44. (online Journal) (กรกฎาคม-ธันวาคม) 



175 
 

Ampicha Nawai and Sutthida Phongphanngam (2562). Exploring the Use and Efficacy of 

Complementary and Alterantive Interventions for Managing Chronic Pain in Older Adults: 

ASystematic Review. วารสารวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(1), 1-25. 

(มกราคม-มิถุนายน). 

วิยะดา รัตนสุวรรณ, สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม และวราภรณ์ ยศทวี. (2562). Family Empowerment and 

Monitoring Stroke Risk Factors in Older Adults with Hypertension. วารสารวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(1), 52-62. (มกราคม-มิถุนายน) 

สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม และอัมภชิา นาไวย์. (2563). การหกล้ม ความกลัวการหกล้ม และการจ ากัด

กิจกรรมเนื่องจากกลัวหกล้มในผูสู้งอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนชานเมืองเชียงใหม.่  

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 36(1), 22-38. (มกราคม-เมษายน) 
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ประวัติ 

นางสาว บุษยารัตน์  ศิลปวิทยาทร 

Miss BUSAYARAT  SILAPAVITAYATORN 

 

ชื่อ-สกุล บุษยารัตน์ ศลิปวิทยาทร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35603003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3131 

081-8835679 

Email busayarat.si@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ  

 

ผลงานวิชาการ 

บุษยารัตน ์ศิลปวิทยาทร, ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ, เกศินี อิ่มแมน และวรลักษณ์ ดีวิตร ์(2562). ปัจจัย 

ที่มอีิทธิพลต่อความรูส้ึกไม่แนน่อนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมยี. วารสารการ

พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 20(3), 45-57. (กันยายน-ธันวาคม) 
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ประวัติ 

นางสาว พยาม การดี 

Miss Phayam Kandee 

 

ชื่อ-สกุล พยาม การดี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35213001xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3119 

081-6250265 

Email phayamk@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง  

 

ผลงานวิชาการ 

พยาม การดี และวราภรณ์ บุญเชียง. (2562). การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวในบริการปฐมภูมิ : 

ความท้าทายในบทบาทพยาบาล. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3), 146-162. 

(กรกฎาคม-กันยายน) 

พยาม การดี และวุฒิชัย ไชยรินค า. (2563). การรับรู้และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 

สตรีวัยแรงงานในภาคเหนอืตอนบน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(2), 

43-52. (เมษายน-มิถุนายน) 
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ประวัติ 

นางสาวพัชรินทร์  ไชยบาล 

Miss PATCHARIN CHAIBARN 

 

ชื่อ-สกุล พัชรนิทร์  ไชยบาล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35607000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3131 

089-7589-822 

Email Patcharin.ch@up.ac.th, patcharinchaibarn@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การผดุงครรภ์ขัน้สูง) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2548 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

ผลงานวิชาการ   

ชลลดา  ไชยกุลวัฒนา, อิชยา มอญแสง, พัชรินทร์ ไชยบาล. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกัน

การตัง้ครรภข์องนักเรียนวัยรุ่น  จังหวัดพะเยา. Rama Nurse J, 25(3), 340-353. 

(กันยายน-ธันวาคม) 
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ประวัติ 

นางสาววรัทยา กุลนิธิชัย  

Miss Waratya Kulnitichai 

 

ชื่อ-สกุล นางสาววรัทยา กุลนิธิชัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3560101131968 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 085-6148534 

Email Waratya.ku@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 

 

พ.ศ. 2543 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา 

ผลงานวิชาการ 

วรัทยา กุลนิธิชัย และกมลลักษณ์ รัตน์สกุลวงศ์. (2564). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

ต่อความรู้ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของ

กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่  2 ในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา.วารสารพยาบาล

ทหารบก, 22(2), 221-230. (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

วรัทยา กุลนิธิชัย.(2562). การพยาบาลเพื่อติดตามเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วย

วิกฤต. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก, 30 (1), 1-16. (มกราคม-มิถุนายน) 

แววดาว ค าเขียว, กันยา นันต๊ะแก้ว, วรัทยา กุลนิธิชัย และกาญจนา เตชาวงศ์.(2561). ผลการใช้แผนที่

มโนทัศน์ต่อความสามารถในการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัย

พะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(3), 24-35. (กรกฎาคม-กันยายน) 
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ประวัติ 

นางสาววิชานีย์  ใจมาลัย 

            Miss. Wichanee Jaimalai     

 

ชื่อ-สกุล วิชานีย์  ใจมาลัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3 50120 03xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3131  

089-5600978 

Email wichanee1115@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2548 

 

ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม่  

ผลงานวิชาการ  

พรสวรรค์ คิดค้า, ตรัยชัชญาญ์ ตัง้สุทธิธรรม, ธรรมวิทย์ ราญรอน, วิชานีย์ ใจมาลัย. (2562). การส ารวจ

การใชส้มุนไพรและผลติภัณฑเ์สริมอาหารในผูป้่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. วารสารพยาบาล

สาธารณสุข, 33(3), 62-77. (กันยายน-ธันวาคม) 

 
  

mailto:wichanee1115@gmail.com
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ประวัติ 

นางสาวศิริพร  แสงศรีจันทร์ 

Miss Siriporn Sangsrijan  

 

ชื่อ-สกุล ศริิพร แสงศรีจันทร์  

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3252  

084-017-7664  

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

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการพยาบาล) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรบัณฑติ, มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานวิชาการ 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, ปะราลี โอภาสนันท์ และมลฤดี เกศหอม.  (2561).  ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความ 

มั่นคงดา้นสุขภาพของผูป้่วย กลุ่มโรคเรื้อรังไม่ตดิต่อ ในจังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาล 

และการดูแลสุขภาพ, 36(3), 117-126. (กรกฎาคม-กันยายน)  

ศริิพร แสงศรีจันทร์, อิชยา มอญแสง, ปะราลี โอภาสนันท์, พรธรรมรส โพธิ และเนตรนภา ขวัญยืน. 

(2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส าหรับมารดาที่ท างานนอกบ้าน. 

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(2), 49-59. (เมษายน-มิถุนายน) 

 

 

 

 

mailto:siriporn.sa@up.ac.th
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ประวัติ 

นางสาวอิชยา มอญแสง 

Miss IDCHAYAR  MORNSAENG 

 

ชื่อ-สกุล อิชยา  มอญแสง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601008xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หมู ่2 ต.แม่กา  

อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ที่อยู่ปัจจุบัน 123 หมู ่4 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ ที่ท างาน 054-466-666 ต่อ 3101 

เบอร์มือถอื 094-6297394 

Email Idchayar@hotmail.com 

Idchayar.mo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2552   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภข์ั้นสูง)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2547   พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร   

 

ผลงานวิชาการ 

ศริิพร แสงศรีจันทร์, อิชยา มอญแสง, ปะราลี โอภาสนันท์, พรธรรมรส โพธิ และเนตรนภา ขวัญยืน. 

(2564). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแมส่ าหรับมารดาที่ท างาน 

นอกบ้าน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 44(2), 49-59. (เมษายน-มิถุนายน) 

ชลลดา ไชยกุลวัฒนา, อิชยา มอญแสง และพัชรินทร์ ไชยบาล. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรม

ป้องกันการตัง้ครรภ์ของนักเรียนวัยรุ่น จังหวัดพะเยา. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(3), 

340-353. (กันยายน-ธันวาคม) 

 

 

 

 

  

mailto:Idchayar@hotmail.com
mailto:Idchayar.mo@up.ac.th
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ประวัติ 

นางสาวกฤติพชิญ์ ฐิติพชิญานันท์ 

Miss Krittipitch Thitipichayanant 
 

ชื่อ-สกุล กฤติพชิญ์  ฐิตพิิชญานันท์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35207003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 498 ม.6 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 

โทรศัพท ์ 0892649191 

Email Krittipitch.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2545 

พ.ศ. 2538 

 

สาธารณสุขศาสตรด์ุษฎีบัณฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต, สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทิรา 

สภากาชาดไทย 
 

ผลงานวิชาการ 

Thitipitchayanant, K., Somrongthong, R., Kumar, R., & Kanchanakharn, N. (2018). Effectiveness of 

self-empowerment-affirmation-relaxation (Self-EAR) program for postpartum blues 

mothers: A randomize controlled trial. Pakistan journal of medical sciences, 34(6), 

1488–1493. https://doi.org/10.12669/pjms.346.15986 

วิยะดา รัตนสุวรรณ และกฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์. (2021). การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวติ

ของผู้สูงอายุ : การศกึษากรณีชุมชน จังหวัดพะเยา Social Capital Development for 

Quality of Life of older Persons. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 14 (3) 

(กรกฎาคม-กันยายน) 
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ประวัติ 

นางสาวเกษร เกตุชู 

Miss Kesorn Ketchu 

ชื่อ-สกุล เกษร เกตุชู 

รหัสประจ าตัวประชาชน 16302900xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู ่12 ต าบลแมก่า อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน 054-466666 ต่อ 3249 

เบอร์โทร 084-0487419 

Email Kesorn-nuy@hotmail.com 

Kesorn.ke@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานวิชาการ 

อรวรรณ สกุลวัฒนะ เกษร เกตุชู และภาคิน บุญพิชาชาญ. (2561). ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติในการ

ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในหอผู้ป่วยวิกฤต. ใน พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร และเกษร เกตุชู. (2562). ผลของการประยุกต์ใช้แบบแผนความเช่ือทางสุขภาพ

ร่วมกับการรับประทานข้างแดงดอยต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าตาลในผูป้่วยเบาหวาน

ชนิดที ่2. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(3), 11-20. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

เกษร เกตุชู, วิไลพร กาเชยีงราย, วชิานีย์ ใจมาลัย และชลลดา ไชยกุลวัฒนา. (2563). รูปแบบการลด 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การทบทวน

วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 43(3), 124-134. 

(เมษายน-มิถุนายน) 
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ประวัติ 

นางสาวเกศินี  อิ่มแมน 

Miss Kesinee  Imman 

 

ชื่อ-สกุล เกศนิี  อิ่มแมน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 118 หมู ่17 บ้านแท่นดอกไม้ ต.บ้านต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพทม์ือถอื 

โทรศัพท ์                        

081-7643543                                 

054-466666 ต่อ  3126           

Email kesinee.kh@up.ac.th    . 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 

 

พ.ศ. 2551 

 

พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ 

บุษยารัตน ์ศลิปวิทยาทร, ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ, เกศินี อิ่มแมน, วรลักษณ์ ดีวิตร์. (2562). ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความรูส้ึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของเด็กป่วยโรคธาลัสซีเมยี. วารสาร 

การพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา, 20(3), 45-57. (กันยายน-ธันวาคม) 
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ประวัติ 

นางจุฑามาศ ผลมาก 

Mrs Jutamas Ponmark 

 

ชื่อ-สกุล จุฑามาศ ผลมาก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35006000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน กลุ่มวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3214 

088-2604056 

Email jutamasponmark@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2562 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล), มหาวิทยาลัยบูรพา  

พ.ศ. 2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2542 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 

ผลงานวิชาการ 

จุฑามาศ ผลมาก, ปรัชญาพร ธิสาระ, ดาว เวียงค า, และอมรรัตน์ ดวงปัญญา. (2562). การพัฒนา

รูปแบบการมสี่วนรว่มของครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศกึษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลทหารบก, 

20(2), 241-250. (พฤษภาคม-สิงหาคม) 
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ประวัติ 

นายจ ุฑาพงศ์  เตชะสืบ 

Mr Jutapong Teachasub 

 

ชื่อ-สกุล จุฑาพงศ ์ เตชะสืบ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15299002xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2       

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666  

088-226-3713 

Email Blackipio@gmail.com 

Jutapong.te@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2553 พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ผลงานวิชาการ 

ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์, ดาว เวียงค า, ประเสริฐ ค าอ้าย และจุฑาพงศ์ เตชะสืบ. (2562). ผลของ

โปรแกรมการมีสว่นร่วมของครอบครัวในการจัดการยาต่อพฤติกรรมการรับประทานยา 

และความดันโลหิตของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 

12(4), 75-88. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

 

 

 

 

  

mailto:Blackipio@gmail.com
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ประวัติ 

นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ 

Miss Natnaree Anukunwathaka 

 

ชื่อ-สกุล ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15799002xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต. แมก่า  

อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 091-8514832 

Email Natnaree.an@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 

 

พ.ศ. 2554 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ 

Anukunwathaka, N., Yooyod S., Photi P. (2019). Parent’s knowledge, attitude and practice on 

preschool’s nutritional status in child development centers,Mueang District, Phayao 

Province. Journal of Nursing Science & Health, 42(2), 24-34. (เมษายน-มิถุนายน) 

Silapavitayatorn, B.,  Anukunwathaka, N., Imman, K. Dewitt W. (2019). Factors Influencing Illness-

Related Uncertainty in Children with Thalassemia. Journal of Nursing, Public 

Health, and Education, 20(3), 45-57. (กันยายน-ธันวาคม) 
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ประวัติ 

นางทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์ 

Mrs Thapkhwan Srirattayawong 

 

ชื่อ-สกุล ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35308003 xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3119  

086-5539516 

Email krittiya_tip@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานวิชาการ 

ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์, ดาว เวียงค า, ประเสริฐ ค าอ้าย และจุฑาพงศ์ เตชะสืบ. (2562). ผลของ

โปรแกรมการมีสว่นร่วมของครอบครัวในการจัดการยาต่อพฤติกรรมการรับประทานยาและ

ความดันโลหิตของผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 12(4), 

75-88. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ, ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์ และเกษแก้ว เสียงเพราะ. (25-28 มกราคม 2564). 

ประสิทธิผลของสวนชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย. ใน 

การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 254-265). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นายธรรมวิทย์ ราญรอน 

Mr Thammawit Ranron 

 

ชื่อ-สกุล ธรรมวิทย์ ราญรอน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15704001 xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานทีท่ างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3249 

089-5597978 

Email Thammawit.ra@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (สาขาพยาบาลศาสตร์ แขนงวิชา 

การพยาบาลผู้ใหญ่), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2554 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพายัพ  

 

ผลงานวิชาการ 

พรสวรรค์ คิดค้า, ตรัยชัชญาญ์ ตัง้สุทธิธรรม, ธรรมวิทย์ ราญรอน และวิชานีย์ ใจมาลัย. (2562).  

การส ารวจการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว. 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3), 61 – 77. (กันยายน-ธันวาคม) 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, เกสร เกตุชู และธรรมวิทย์ ราญรอน. (25-28 มกราคม 2564). การเป็น

องค์กรแห่งความรอบรู้ทางสุขภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิตามการรับรู้ของ

บุคลากรทางสุขภาพ จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 306-317). 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วิไลพร กาเชยีงราย, ดาว เวียงค า, วิมลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวิทย์ 

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร. (25-28 มกราคม 2564). การศกึษารูปแบบ 

การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 1937-1945).  

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นางสาวประกายดาว สุทธิ 

Miss Prakaidao Sutti 

 

ชื่อ-สกุล ประกายดาว สุทธิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601000 xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

โทรศัพท ์ 054-466666 ต่อ 3249 

084-6154665 

Email prakaidao.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2549 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 

 

ผลงานวิชาการ 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหาวรรณศรี, วิไลพร วงค์คนีี, และ ประกายดาว สุทธิ. (2561). 

กระบวนการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารผ่านผักพื้นบ้าน จังหวัดในเขตภาคเหนอื

ตอนบน. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(3), 214 – 228. (กรกฎาคม-

กันยายน) 

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหาวรรณศร,ี และ ประกายดาว สุทธิ. (2562). การพัฒนาจติส านึก 

คนในท้องถิ่นตอ่การอนุรักษ์ผักพืน้บ้าน ต าบลแม่ใส จังหวัดพะเยา. วารสารวิจัย 

เพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 11(3), 205 – 217. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

วิไลพร กาเชยีงราย, ดาว เวียงค า, วิมลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวิทย์ 

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร. (25-28 มกราคม 2564). การศกึษารูปแบบ 

การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 1937-1945).  

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นางสาวปรัชญาพร  ธิสาระ 

Miss PRADCHAYAPORN THISARA 

 

ชื่อ-สกุล ปรัชญาพร  ธิสาระ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35206000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 พหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 089-4382874 

098-7850347 

Email pradchayapon@gmail.com, pradchayaporn.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2545 พยาบาลศาสตรบัณฑติ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง  

 

ผลงานวิชาการ 

จุฑามาศ ผลมาก ปรัชญาพร ธิสาระ ดาว เวียงค า และอมรรัตน์ ดวงปัญญา. (2562). การพัฒนา

รูปแบบการมสี่วนรว่มของครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กรณีศกึษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าม่วง อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลทหารบก, 

20(2), 241-250. (พฤษภาคม-สิงหาคม) 

 

 

 

 

  

mailto:pradchayapon@gmail.com
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ประวัติ 

นางสาวปาณสิรา หลีค้วน 

Miss Panitsara Leekuan 

 

ชื่อ-สกุล ปาณิสรา  หลีค้วน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 37007007xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก หอพัก มน นิเวศน ์2. มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา  อ.เมือง               

จ.พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0646640823 

Email panitsaral@gmail.com, panitsara.le@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 Doctor of Philosophy (Nursing studies) 

University of Nottingham, UK 

พ.ศ. 2547 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาลครอบครัว) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2539 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 1 

ผลงานวิชาการ 

Leekuan, P., Kane, R., & Sukwong, P. (2021). Narratives on Sex and Contraception From Pregnant 

Adolescent Women in a Northern Province in Thailand: A Phenomenological 

Study. INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and 

Financing, 58, 00469580211056219. 
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ประวัติ 

นางพรทพิย์ ปาอิน 

Mrs. PORNTIP PA-IN 

 

ชื่อ-สกุล พรทิพย์ ปาอนิ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35506001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3212  

089-999-3402 

Email Porntipp73@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

  

ผลงานวิชาการ  

ปะราลี โอภาสนันท์, พรทิพย์ ปาอิน และสุนยี์ ปัญญาวงศ์. (2561). การพัฒนาข้อเสนอส าหรับชุด

บริการการดูแลที่บ้านส าหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 

11(3), 139-154. (กรกฎาคม-กันยายน) 
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ประวัติ 

นางพรสวรรค์  คดิค้า  

Mrs Pornsawan Khitka 
 

ชื่อ-สกุล นางพรสวรรค์  คิดคา้ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3461300378167 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

โทรศัพท ์ 054-466666 ต่อ 3250 

Email Pornsawan.kh@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2543 

 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลผูใ้หญ่) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผลงานวิชาการ 

พรสวรรค์ คดิค้า, ตรัยชัชญาญ์ ตัง้สุทธิธรรม, ธรรมวิทย์ ราญรอน, วิชานีย์ ใจมาลัย. (2562).  

การส ารวจการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว.  

วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 33(3), 60-77. (กันยายน-ธันวาคม) 

ธรรมวิทย์ ราญรอน, พรสวรรค์ คิดค้า, วิชานีย์ ใจมาลัย, ตรัยชัชญาญ์ ตั้งสุทธิธรรม. (2564).  

ความผาสุกทางจติวิญญาณของผู้ป่วยโรคเรือ้รัง. วารสารพยาบาลทหารบก, 22(2),  

426-434. (สิงหาคม-ตุลาคม) 
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ประวัติ 

นางสาวพัชรินทร์  สังวาลย์ 

Miss Patcharin Sungwan 

 

ชื่อ-สกุล พัชรนิทร์  สังวาลย์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35019004xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

โทรศัพท ์ 086-8769739  

Email tai.patsungwan@gmail.com 

Patcharin.su@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2560 พยาบาลศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล), มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2542 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2536 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พุทธชินราช 

 

ผลงานวิชาการ  

จรยิา ทรัพย์เรือง, บุบผา วิริยรัตนกุล และพัชรินทร์ สังวาล. (2021). ปัจจัยท านายพฤติกรรม 

สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างานที่มภีาวะเมตาบอลิคซินโดรม. Journal of Social Science 

and Buddhistic Anthropology, 6(8), 386-399. (สิงหาคม) 

 

 

 

 

 

  

mailto:tai.patsungwan@gmail.com
mailto:Patcharin.su@up.ac.th
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ประวัติ 

นายพิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ 

Mr Pitakpong  Panta 

 

ชื่อ-สกุล พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35606003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่  19 หมู่  2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3214  

086-4442263 

Email Pitakpongp@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2561 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  

พ.ศ. 2547 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยบูรพา  

พ.ศ. 2541 พยาบาลศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  กรุงเทพ 

 

ผลงานวิชาการ  

Seangpraw, K., Auttama, N., Tonchoy P. And Panta P. (2019). The effect of the behavior 

modification program Dietary  Approaches to Stop Hypertension(DASH) on reducing the 

risk of hypertension among elderly patients in the rural community of Phayao, Thailand. 

Journal of Multidisciplinary Healthcare,12. 

Seangpraw, K., Auttama, N., Kumar, R., Somrongthong, R., Tonchoy, P., and Panta, P. (2019). 

Stress and associated risk factors among the elderly: a cross-sectional study 

from rural Thailand. F1000Research 2019. 

พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ, ทัพพ์ขวัญ ศรรีัตยาวงค์ และเกษแก้ว เสียงเพราะ. (25-28 มกราคม 2564). 

ประสิทธิผลของสวนชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา ประเทศไทย. 

ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 254-265). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seangpraw%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30774358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auttama%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30774358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tonchoy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30774358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Panta%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30774358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seangpraw%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30774358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Auttama%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30774358
mailto:drramesh1978@gmail.com
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ประวัติ 

นางสาวลินยา เทสมุทร 

Miss Linya Tesamut 

 

ชื่อ-สกุล ลินยา เทสมุทร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35605004xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก 167 หมู่ 16 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 091-3031936 

Email amin.tesamut@gmail.com, linya.te@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2546 

 

พ.ศ. 2558 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตนิิยมอันดับสอง) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลงานวิชาการ 

ลินยา เทสมุทร, ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์, กันยา นันต๊ะแก้ว, และ แววดาว ค าเขียว. (2561). การส ารวจ 

การตรวจเต้านมด้วยตนเองในบุคลากรสตรีมหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน, 24(4), 600-612. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

-วิไลพร กาเชียงราย, ดาว เวียงค า, วิมลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว สุทธิ, ลินยา เทสมุทร,  

ธรรมวิทย์ ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร. (25-28 มกราคม 2564). การศกึษา

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 10 (หน้า 1937-1945). 

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นายวินัฐ ดวงแสนจันทร์ 

Mr. Winut Duangsanjun 

ชื่อ-สกุล วินัฐ ดวงแสนจันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 14099007XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3250  

0918583429 

Email winut.du@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2561 

 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

ผลงานวิชาการ 

วินัฐ ดวงแสนจันทร์, ตะวัน แสงสุวรรณ, และพุทธิพงษ์ พลค าฮัก. (2564). การรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม และพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผูสู้งอายุที่เป็นโรคเบาหวานที่

ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9, 38(15), 428-442. 

Poncumhak, P., Srithawong, A., & Duangsanjun, W. (2021). Validation of the circular tandem walk 

test and optimal cutoff score to determine the risk of falls in active community-dwelling 

older adults. Journal of aging and physical activity, 1(aop), 1-7. 

Poncumhak, P., Srithawong, A., & Duangsanjun, W. (2019). Cut-off score of five sit-to-stand test 

to predict risk of falls in Thai community-dwelling older adults. International Journal on 

Disability and Human Development, 18(2), 203-209. 

 

 

mailto:winut.du@up.ac.th
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อรุณรัตน ์ศรทีะวงษ์, วินัฐ ดวงแสนจันทร์, และพุทธิพงษ์ พลค าฮัก. (2562). คา่ตัดแบ่งของการทดสอบ

ลุกยืน 3 ครั้งแล้วเดิน ในการท านายความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุไทยในชุมชน.  

ศรนีครินทร์เวชสาร, 34(5), 497-502. 
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ประวัติ 

นางวิมลทิพย์ พวงเข้ม 

Mrs. Wimonthip Phuangkhem 

 

ชื่อ-สกุล วิมลทิพย์ พวงเข้ม 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35501002xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3249  

065-5650955 

Email wimonthip_p@hotmail.com, wimonthip.ph@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2561 

 

Doctor of Philosophy in Nursing 

Kent State University, Ohio, United States  

พ.ศ. 2546 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้ใหญ่) 

พ.ศ. 2541 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

พ.ศ. 2539 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์  

ผลงานวิชาการ 

สมพร รอดจนิดา, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล และวิมลทิพย์ พวงเข้ม. (2563). การพัฒนารูปแบบการดูแล

ผูป้่วยติดเชือ้กระแสเลือด หอผูป้่วยอายุกรรม โรงพยาบาลน่าน. วารสารพยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข, 30(1), 120-134. (มกราคม-เมษายน) 

 

  

mailto:wimonthip_p@hotmail.com
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ประวัติ 

นางวมิลมาศ  จันทร์เชื้อ 

Mrs.  Wimonmas Janchuea 

 

ชื่อ-สกุล วิมลมาศ จันทร์เชื้อ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35403003xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก บ้านเลขที่ 74 หมู่ 10 ต.หว้ยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 

โทรศัพท ์ 0864405749 

Email Wimonmas_j@yahoo.com 

Wimonmas.ju@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2542    วทม. (อนามัยครอบครัว), มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
พ.ศ. 2537 ประกาศนยีบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

พ.ศ. 2535 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภช้ั์นสูง (ปพส.) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ 

ผลงานวิชาการ 

วิไลพร กาเชยีงราย, ดาว เวียงค า, วิมลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวิทย์ 

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร. (25-28 มกราคม 2564). การศกึษารูปแบบ 

การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งท่ี 10 (หน้า 1937-1945). พะเยา: 

มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Wimonmas_j@yahoo.com
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ประวัติ 

นางวยิะดา รัตนสุวรรณ 

Mrs. Wiyada ratanasuwan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล วิยะดา รัตนสุวรรณ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35699000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3257  

091-0707739 

Email wiyada7739@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2546 การศกึษาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ   

พ.ศ. 2535 พยาบาลศาตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลอายุรศาสตร์    

และศัลยศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล), มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

ผลงานวิชาการ    

วิยะดา รัตนสุวรรณ และปะราลี โอภาสนันท์. (2561). การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพผูดู้แล

ผูสู้งอายุที่มภีาวะพึ่งพิงโดยเน้นชุมชน. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(4), 156-

174. (ตุลาคม-ธันวาคม) 

วิยะดา รัตนสุวรรณ, สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม และวราภรณ์ ยศทวี. (2562). Family Empowerment and 

Monitoring Stroke Risk Factors in Older Adults with Hypertension. วารสารวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 11(1), 52-62. (มกราคม-มิถุนายน) 
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ปะราลี โอภาสนันท์ วิยะดา รัตนสุวรรณ.  (2563). ผลของการใชชุดกิจกรรมปองกันโรคสมองเสื่อมต

อการท างานของสมองของผูสู้งอายุโรคเรือ้รังในชุมชน.  วารสารวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 12(1), 255-267. (มกราคม-มิถุนายน) 

ปะราลี โอภาสนันท์ และวิยะดา รัตนสุวรรณ. (25-28 มกราคม 2564). การพัฒนาโปรแกรมป้องกัน

ฤทธิ์อันไม่พงึประสงค์จากการใชย้าในผูสู้งอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังหลายโรค.  

ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 1710-1717). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วิยะดา รัตนสุวรรณ, กฤติพชิญ์ฐิตพิิชญานันท์. (2564) การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวติของ

ผูสู้งอายุ: การศกึษากรณีชุมชน จังหวัดพะเยา. วารสารการพยาบาลและการศึกษา,  

14 (3) (กรกฎาคม-กันยายน) 
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ประวัติ 

นางวไิลพร  กาเชียงราย 

Mrs Wilaiporn Kachiangrai 

 

ชื่อ-สกุล วิไลพร  กาเชยีงราย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 3520300xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3253  

086-1845652 

Email wilaipornwong2015@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2555 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2544 พยาบาลศาสตรบัณฑติ (เกียรตนิิยมอันดับหนึ่ง),  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

 

ผลงานวิชาการ  

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร, ลออ มหาวรรณศรี, วิไลพร วงค์คนีี, และ ประกายดาว สุทธิ. (2561). 

กระบวนการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารผ่านผักพื้นบ้าน จังหวัดในเขตภาคเหนอืตอนบน. 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่, 10(3), 214–228. (พฤษภาคม-มิถุนายน) 

วิไลพร กาเชยีงราย และชณิตา ประดิษฐ์สถาพร. (23-24 มกราคม 2563). การพัฒนาโปรแกรม 

พฤตพลังในวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9  

(หนา้ 1554-1563). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

วิไลพร กาเชยีงราย, ดาว เวียงค า, วิมลมาศ จันทร์เชื้อ, ประกายดาว สุทธิ, ลินยา เทสมุทร, ธรรมวิทย์ 

ราญรอน และตรัยชัชญาญ์ ไชยวุฒิขจร. (25-28 มกราคม 2564). การศกึษารูปแบบ 

การดูแลผูสู้งอายุในชุมชน. ใน การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (หน้า 1937-1945).  

พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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ประวัติ 

นายวุฒชิัย ไชยรินค า 

Mr. Wuthichai Chairinkam 

ชื่อ-สกุล วุฒิชัย ไชยรินค า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35699000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1004  

0898574887 

Email Wuthichai.ch@up.ac.th, wuth01@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ชุมชน)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ (จติวิทยาการให้ค าปรึกษา) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  

พ.ศ. 2536 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  

ผลงานวิชาการ 

Lakkana Thaikruea and Wuthichai Chairinkam (2017). The Effect of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej’s Passing Away on Mental Health of University Students in Northern Thailand. 

Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences (ISSN: 2354-323X), 

5(1), January, 2017 http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm 

Chuayounan, S., Chairinkam, W., Poshyananda, J., Srisawang, N., Chadtranan, A., Ketsuwan, N., 

Phaokrueng, A., Pampa, S., & Pramoon, P. (2020). Human’s Cultural Consciousness Recovery 

and Cultural Searching (Housing, Town and City) within Kwan Phayao’s Lake Coast. 

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(4), 800–804. (กุมภาพันธ์) 

mailto:Wuthichai.ch@up.ac.th
http://www.meritresearchjournals.org/mms/index.htm
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พยาม การดี และวุฒิชัย ไชยรินค า. (2563). การรับรู้และแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ

สตรีวัยแรงงานในภาคเหนอืตอนบน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ, 38(2), 

43-52. (เมษายน-มิถุนายน) 
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ประวัติ 

นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด 

Miss Supalak Yooyod 

 

ชื่อ-สกุล ศุภลักษณ์ อยู่ยอด 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36201000xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู ่2 ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ โทรศัพท์ 0-5444-6666 ต่อ 3126  

โทรศัพท์มอืถือ: 089-5628574 

Email supalak.yo@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2546 ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 

ผลงานวิชาการ 

ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ, ศุภลักษณ์ อยู่ยอด และพรธรรมรส โพธิ. (2562). ความรู ้ทัศนคต ิ 

และการปฏิบัติของผูป้กครองตอ่ภาวะโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 42(2), 24-34. 

(เมษายน-มิถุนายน) 
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ประวัติ 

นางสาวแสงเดือน  พรมแก้วงาม 
Miss Saengduean  Phromkaewngam 

 

ชื่อ-สกุล แสงเดอืน  พรมแก้วงาม 
รหัสประจ าตัวประชาชน 35201004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนน

พหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3213, 089-7009190,    

Email aomaom9@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2557 พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

พ.ศ. 2543 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (การพยาบาลผู้สูงอายุ)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2535 ประกาศนยีบัตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี

ล าปาง  

 

ผลงานวิชาการ  

อรัญญา นามวงศ์, แสงเดือน พรมแก้วงาม, ดลนภา ไชยสมบัติ, สุทธิลักษณ์ จันทะวัง, วัชร ีไชยจันดี,  

อรพิญ บัวงาม, และ สาคร นาต๊ะ. (2562). รูปแบบศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะทาง

จติวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเรือ้รัง: กรณีศกึษา ต าบลบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา. วารสารการ

พยาบาลและการศึกษา, 12(3), 89-103. (กรกฎาคม-กันยายน) 

พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์, ชาลี ทองเรือง, ลภัสรดา มุ่งหมาย, จักรินทร์ ศรีวไิล, แสงเดือน พรมแก้วงาม, 

พิทยา วงศ์ใหญ่ และพระครูสุนทร วุฒิสาร. (25-28 มกราคม 2564). การปริวรรตต ารายา

พืน้บ้านของวัดแสนเมอืงมา อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา. ใน การประชุมพะเยาวิจัย  

คร้ังที่ 10 (หน้า 183-193). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.   
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ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวดาว   

เวยีงค า 

35603004xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 

540 540 540 540 540 

2 นางสาวปะราล ี 

โอภาสนันท์ 

35203003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

พย.ม. 

ป.พย. 

การพยาบาล 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

พะเยา 

108 108 108 108 108 

3 นางสาวพรรณพมิล 

สุขวงษ์*    

 

36406000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

กศ.ด. 

พย.ม. 

 

ป.พย. 

หลักสูตรและการสอน 

สุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

216 216 216 216 216 

4 นางสาวศศนิันท์ 

พันธ์สุวรรณ 

 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

พย.ม. 

พย.บ. 

(Nursing) 

(การผดุงครรภข์ั้นสูง) 

Saint Louis University, USA. 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

5 นางสาวสุทธิดา  

พงษ์พันธ์งาม 

35601004xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D 

พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

Nursing 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

Saint Louis University, USA 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

288 288 288 288 288 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

6 นางสาวบุษยารัตน์ 

ศลิปะวิทยาทร** 

35603003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร์ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

- 540 540 540 540 

7 นางสาวพยาม การด ี 35213001xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

พย.บ. 

สุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวช 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ล าปาง 

540 540 540 540 540 

8 นางสาวพัชรินทร์ 

ไชยบาล*    

35607000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

9 นางสาววรัทยา    

กุลนิธิชัย 

35601011xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

540 540 540 540 540 

10 นางสาววชิานีย์  

ใจมาลัย** 

35012003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

ป.พย. 

 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

เชยีงใหม ่

- 540 540 540 540 

11 นางสาวศิริพร  

แสงศรีจันทร์ 

35603000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การบริหารการพยาบาล 

พยาบาลศาสตร์ 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

12 นางสาวอชิยา  

มอญแสง 

35601008xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

พย.ม. 

พย.บ. 

การผดุงครรภข์ั้นสูง มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 
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213 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

13 นางสาวกฤติพชิญ ์

ฐิตพิชิญานันท์ 

35207003xxxxx อาจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

สถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทรา สภาการชาดไทย 

288 288 288 288 288 

14 นางสาวเกษร เกตุชู* 16302900xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

15 นางสาวเกศนิ ี 

อิ่มแมน 

15601000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

16 นางจุฑามาศ  

ผลมาก 

35006000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

พย.ม. 

 

พย.บ. 

การพยาบาล 

การพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

216 216 216 216 216 

17 นายจุฑาพงศ์  

เตชะสืบ* 

5299002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

 

พย.บ. 

การพยาบาลเวชปฏบัิติ

ชุมชน 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

18 นางสาวณัฐนรี  

อนุกูลวรรธกะ 

15799002xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ 

การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

19 นางทัพพข์วัญ  

ศรีรัตยิาวงค์ 

35308003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลชุมชน มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

20 นางธรรมวทิย ์

ราญรอน 

15704001xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่

 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

540 540 540 540 540 

213 



214 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

21 นางสาวปาณิสรา 

หลคี้วน 

37007007 xxxxx อาจารย์ Ph.D 

พย.ม. 

ป.พย. 

Nursing 

การพยาบาลครอบครัว 

พยาบาลศาสตร์  

 

University of Nottingham, UK 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ราชบุรี 

540 540 540 540 540 

22 นางสาวประกายดาว  

สุทธิ 

15601000xxxxx อาจารย ์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พะเยา 

540 540 540 540 540 

23 นางสาวปรัชญาพร 

ธิสาระ 

35206000xxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมาร 

เวชศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ล าปาง 

540 540 540 540 540 

24 นางพรทิพย ์ 

ปาอิน 

35506001XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลผู้สูงอายุ 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

 

540 540 540 540 540 

25 นางพรสวรรค์ คิดค้า 34613003xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

540 540 540 540 540 

26 นางสาวพัชรินทร์  

สังวาลย์ 

35019004xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาล 

บริหารการพยาบาล 

 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

พุทธชนิราช พิษณุโลก 

 

540 540 540 540 540 
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ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

27 นายพิทักษพ์งศ์ 

ปันต๊ะ 

35606003xxxxx อาจารย์ ส.ด. 

พย.ม. 

 

พย.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

การพยาบาลอนามัย

ชุมชน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยบูรพา 

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

กรุงเทพ 

540 540 540 540 540 

28 นางสาวลนิยา  

เทสมุทร 

35605004xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 2 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

29 นายวินัฐ  

ดวงแสนจันทร์ 

14099007XXXXX อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

พยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยพะเยา 

540 540 540 540 540 

30 นางวมิลทิพย ์

พวงเข้ม 

35501002xxxxx อาจารย์ Ph.D. 

พย.ม. 

วท.บ. 

 

ป.พย. 

(Nursing) 

(การพยาบาลผู้ใหญ่) 

(อาชีวอนามัย  

และความปลอดภัย) 

Kent State University, USA. 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

อุตรดิตถ์ 

540 540 540 540 540 

31 นางวมิลมาศ  

จันทร์เชื้อ 

35403003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ป.พย. 

 

 

(อนามัยครอบครัว)  

ประกาศนียบัตรการ

พยาบาลเฉพาะทางเพื่อ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

สระบุรี 

 

540 540 540 540 540 
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216 
 

ล า 

ดับ 

ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

วุฒิ

การศึกษา 

สาขา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน จ านวนภาระงาน/ปีการศกึษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ป.พย.  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

อุตรดิตถ์ 

32 นางวิยะดา   

รัตนสุวรรณ 

35699000xxxxx อาจารย์ กศ.ด. 

พย.ม. 

 

วท.บ. 

การบริหารการศึกษา 

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 

และศัลยศาสตร์ 

พยาบาล 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

216 216 216 216 216 

33 นางวไิลพร  

กาเชียงราย 

35203005xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

เกียรตนิยิม

อันดับ 1 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

34 นายวุฒชิัย ไชยรินค า 35699000xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ป.พย. 

เวชศาสตร์ชุมชน 

จิตวทิยาการให้ค าปรึกษา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยบูรพา 

วทิยาลัยพยาบาลสวรรค์ 

ประชารักษ ์จังหวัดนครสวรรค์ 

108 108 108 108 108 

35 นางสาวศุภลักษณ์  

อยู่ยอด* 

36201000xxxxx อาจารย์ พย.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลกุมารเวช

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

36 นางสาวแสงเดอืน  

พรมแก้วงาม 

35201004xxxxx อาจารย์ พย.ด. 

พย.ม. 

ป.พย. 

พยาบาลศาสตร์ 

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครล าปาง 

540 540 540 540 540 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ** ลาศกึษต่อ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes, YLOs) 

 

สมรรถนะ ชั้นปีที่ 1  

นิสติสามารถ  

1. สามารถอธิบายความรูใ้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ของระบบร่างกายต่างๆ ได้ 

2. สามารถอธิบายบทบาทหนา้ที่และกลไกการท างานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์  

3. อธิบายหลักการใชภ้าษาไทยและภาษาอังกฤษชีวติประจ าวันและในเชิงวิชาการ 

4. ใช้เทคนิค Digital ขั้นพืน้ฐานได้  

5. อธิบายความรูพ้ืน้ฐานและการประยุกต์ความรูใ้นเรื่องชีวเคมี การเกิดโรคพยาธิสภาพของโรค

และอาการของโรค  

6. อธิบายความรูพ้ืน้ฐานทางการพยาบาลสุขภาพจติ การพยาบาลเด็ก มารดาทารกและการผดุง

ครรภ์ 

7. อธิบายความรูท้างการวิจัยทางการพยาบาลและกระบวนการวิจัย  

8. อธิบายหลักการของปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณจ์ าลอง 

9. อธิบายความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล วิวัฒนาการของความเป็นวิชาชีพ และ

บทบาทหนา้ที่ 

 

สมรรถนะ ชั้นปีที่ 2  

นิสติสามารถ  

1. อธิบายความรูเ้กี่ยวกับเภสัชวิทยาเบือ้งตน้ 

2. อธิบายความรูใ้นศาสตร์การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

การพยาบาลเด็กที่มคีวามเจ็บป่วยในภาวะต่างๆการพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาล

มารดาทารกและผดุงครรภใ์นระยะคลอดและหลังคลอด  

3. อธิบายหลักการและวิธีการประเมินทางจติเวชและการดูแลบุคคลที่มกีารเจ็บป่วยทางจิต  

4. ปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐานกับผูใ้ช้บริการที่มปีัญหาสุขภาพไม่ซับซ้อน  

5. ปฏิบัติการพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล 

 

สมรรถนะ ชั้นปีที่ 3  

นิสติสามารถ  

1. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อป้องกันโรค บ าบัด และฟื้นฟู

สภาพ ในเด็กทุกช่วงวัยที่เจ็บป่วยในทุกภาวะ  
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2. ปฏิบัติการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต เวชบ าบัด และ

ฟื้นฟูสภาพผูป้่วยจิตเวชในทุกกลุ่มวัย 

3. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาล ในผูป้่วยผูใ้หญ่และผูสู้งอายุที่มปีัญหา

ในระบบต่างๆของรา่งกายบนพืน้ฐานการใชห้ลักฐานเชิงประจักษ์และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลกับผูสู้งอายุในการสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวติของผูสู้งอายุ 

5. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการสง่เสริมสุขภาพสตรกี่อน

ตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ทั้งในภาวะปกติและที่มีภาวะเสี่ยงและแทรกซ้อน 

6. ด าเนนิการวิจัยหรอืร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล  

7. อธิบายแนวคิดและกระบวนการบริหารทางการพยาบาลและความรูท้ี่เกี่ยวกับการบริหาร

ทางการพยาบาล  

8. อธิบายแนวคิดทางการพยาบาลสุขภาพชุมชน กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนและความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

9. อธิบายความรูเ้กี่ยวกับการรักษาโรคเบือ้งตน้และกระบวนการรักษาโรคเบือ้งตน้ในบทบาทของ

พยาบาลตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

10. อธิบายหลักการและแนวคิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

สมรรถนะ ชั้นปีที่ 4  

นิสติสามารถ   

1. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการสง่เสริมสุขภาพสตรี .oระยะ

คลอด และหลังคลอด รวมถึงการดูแลทารกแรกเกิด ทั้งในภาวะปกติและที่มีภาวะเสี่ยงและ

แทรกซ้อน 

2. ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชนในการส่งเสริมป้องกันโรคบ าบัดฟื้นฟูและแก้ปัญหาสุขภาพ

ของชุมชน 

3. ปฏิบัติการพยาบาลองค์รวมโดยใช้กระบวนการพยาบาลในผูใ้หญ่และผูสู้งอายุที่มีภาวะวิกฤต

สุขภาพโดยใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชงิประจักษ์ 

4. ปฏิบัติการรักษาโรคเบือ้งต้นในบทบาทของพยาบาลตามขอบเขตกฎหมาย  

5. ปฏิบัติการพยาบาลในบทบาทพยาบาลวิชาชีพและในบทบาทของผู้บริหารทางการพยาบาล

ระดับต้น 
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ทรัพยากรการเรียนการสอน 
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1.  อาคารสถานท่ี 

1.1 อาคารเรยีนและห้องเรยีน 

                    1.1.1 พื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนทั้งหมด 

        มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา มีนโยบายในการใชท้รัพยากรร่วมกัน  ดังนั้น นสิิตสาขา

พยาบาลศาสตร์  จึงใช้อาคารเรียนร่วมกับสาขาอื่นๆ ซึ่งมีพื้นที่ใชส้อยทั้งหมด 63,909.75 ตารางเมตร 

ประกอบด้วย 

 - อาคารส านักงานอธิการบดี   จ านวน       1 หลัง 

 - อาคารเรียนรวม    จ านวน  1 หลัง 

 - กลุ่มอาคารเรยีนรวมและส านักหอสมุด ประกอบด้วย 

  - อาคารเรียนรวม   จ านวน  3 หลัง 

  - อาคารหอสมุด   จ านวน  1 หลัง 

 - กลุ่มอาคารปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

  - อาคารเรียนรวม   จ านวน  4 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการนเิทศศาสตร์  จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  4 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  จ านวน  2 หลัง 

 - กลุ่มอาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 

  - อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ   จ านวน  2 หลัง 

  - อาคารคณะสหเวชศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ   จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารคณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ   จ านวน  1 หลัง 

 - กลุ่มอาคารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 

  - อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการพยาบาล  จ านวน  2 หลัง 

  - อาคารคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ   จ านวน  2 หลัง 

  - อาคารคณะแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

     พร้อมหอ้งปฏิบัติการ   จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการสรีระวิทยา  จ านวน  1 หลัง 
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  - อาคารปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารปฏิบัติการ   จ านวน  1 หลัง 

 - หอประชุมพญาง าเมือง   จ านวน  1 หลัง 

  - อาคารอเนกประสงค์    จ านวน  1 หลัง 

  1.1.2 พื้นที่และจ านวนห้องบรรยาย และห้องประชุมทุกขนาด 

ตารางที่  1  พืน้ที่ ความจุ จ านวนหอ้งบรรยายและหอ้งประชุม จ าแนกตามประเภทหอ้ง 

ประเภทห้อง พื้นที ่ ความจุทีน่ั่ง จ านวนห้อง หมายเหต ุ

 (ตารางเมตร) (คน)   

1. ห้องบรรยาย     

    1.1 หอ้งบรรยายขนาดใหญ ่PKY 1 720 700 1  

    1.2 ห้องบรรยายขนาดกลาง 372 200 6  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 360 200 5  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 320 160 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 304 160 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 288 130 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 285 130 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 266 120 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 254 120 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 236 100 1  

          ห้องบรรยายขนาดกลาง 216 100 2  

    1.3 ห้องบรรยายขนาดเล็ก 192 80 4  

    ห้องบรรยายขนาดเล็ก 182 80 8  

           ห้องบรรยายขนาดเล็ก 120 60 2  

           ห้องบรรยายขนาดเล็ก 100 60 8  

           ห้องบรรยายขนาดเล็ก 80 50 2  

2.  ห้องประชุม     

-  ห้องประชุมใหญ ่ 216 100 1  

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

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กีฬาในร่ม / ห้องออกก าลังกาย หรอื

ห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ 

 

ตารางที่  2   พืน้ที่ ความจุ จ านวนหอ้งปฏิบัติการและหอ้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  

จ าแนกตามประเภทห้อง 

ประเภทห้อง พื้นที่ 

(ตาราง

เมตร) 

ความจุท่ีน่ัง 

(คน) 

จ านวน

ห้อง 

หมาย

เหตุ 

1.  หอ้งปฏิบัติการภาษา   160 80 2  

2.  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

     (self-access)  

360 120 1  

3.  หอ้งปฏิบัติการหอ้งคอมพิวเตอร์ 150 80 3  

4.  ห้องคอมพิวเตอร์ 288 80 2  

     หอ้งคอมพิวเตอร์ 144 60 1  

     หอ้งคอมพิวเตอร์ 120 60 1  

     หอ้งคอมพิวเตอร์ 100 60 3  

5.  หอ้งปฏิบัติการวทิยาศาสตร ์1 320  1  

6.  หอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์2 400  1  

7.  หอ้งปฏิบัติการฟิสิกส์ 420  1  

8.  อาคารปฏิบัติการนเิทศศาสตร์ 360  1  

9.  อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1-2 756  2  

10.  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1-2 828  1  

11.  หอ้งปฏิบัติการพยาบาล 334  1  

12.  หอ้ง Lab citcoms 200  1  

13.  หอ้ง Lab วิจัย 288  1  

14.  ห้องเก็บสารเคมี   100  1  

15.  หอ้งเตรยีมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1  76  1  

16.  ห้องเตรยีมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2      80  1  

17.  หอ้งเตรยีมปฏิบัติการเคมี 67  1  

18.  หอ้งพยาบาล 80  1  
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1.2 ห้องผู้บรหิาร ห้องท างานของอาจารย์และบุคลากร 

 

ตารางที่  3  พืน้ที่ความจุ จ านวนหอ้งผู้บริหาร ห้องท างานของอาจารย์และบุคลากร 

จ าแนกตามประเภทของหอ้ง 

ประเภทห้อง 
พื้นที่ 

(ตาราง

เมตร) 

ความจุท่ีน่ัง 

(คน) 

จ านวน

ห้อง 

หมาย

เหตุ 

1.  หอ้งผู้บริหารระดับสูง 160 2 1  

2.  หอ้งผูบ้ริหารระดับกลาง 32 1 5  

3.  หอ้งพักอาจารย์ 144 30 2  

     หอ้งพักอาจารย์ 72 20 2  

     หอ้งพักอาจารย์ 80 20 1  

     หอ้งพักอาจารย์ 288 40 1  

4.  ห้องธุรการ 193 15 1  

5.  หอ้งทะเบียน 200 20 1  

6.  หอ้งกิจการนิสติ 200 15 1  

7.  หอ้งพักเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ 200 15 1  

8.  ห้องพักเจา้หนา้ที่ 100 10 1  

     หอ้งพักเจ้าหน้าที่ 64 7 1  

     หอ้งพักเจ้าหน้าที่ 120 10 1  

     หอ้งพักเจ้าหน้าที่ 22.75 5 4  

9.  ส านักงานบัณฑติวิทยาลัยและหอ้งพัก

อาจารย์ 

60 20 2  

10.  หอ้งงานเอกสาร 150 10 1  
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 1.3 ห้องอื่นๆ 

 

ตารางที่  4   พืน้ที่ ความจุ จ านวนหอ้งอื่นๆ 

ประเภทห้อง พื้นที่  

(ตารางเมตร) 

ความจุที่นั่ง  

(คน) 

จ านวนห้อง หมายเหตุ 

1.  ห้องสมุด 587  1  

2.  หอ้งไฟฟา้ 22  1  

     ห้องไฟฟ้า 14  1  

     ห้องไฟฟ้า 12  1  

     ห้องไฟฟ้า 24.75  1  

     ห้องไฟฟ้า 170  1  

3.  เตรียมประชุม 40  1  

4.  หอ้งเก็บของ 20  1  

     ห้องเก็บของ 6  1  

     ห้องเก็บของ 22.5  2  

     ห้องเก็บของ 45  1  

5. หอ้งเก็บอุปกรณก์ฬีา 80  1  

6. ห้องน้ า 56  1  

      หอ้งน้ า 12  1  

      หอ้งน้ า 32  4  

      หอ้งน้ า 24  1  

      หอ้งน้ า 18  1  

      หอ้งน้ า 140  5  

7. ห้องควบคุม 50  1  

      หอ้งควบคุม 28  1  

      หอ้งควบคุม 31.75  2  

      หอ้งควบคุม 31.50  4  

      หอ้งควบคุม 80  1  

8. หอ้งถา่ยเอกสาร 32  1  

9. อาคารห้องน้ า หญิง 297  1  

   อาคารหอ้งน้ า ชาย 297  1  

10. อาคารโรงอาหาร 972  1  

11. อาคารเอนกประสงค ์ 2071  1  
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1.4 สถานที่พักนักศกึษา 

 

ตารางที่ 5   พืน้ที่ และจ านวนห้องต่างๆ ในหอพักนักศึกษา 

ประเภทห้อง พื้นที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นที่ใชส้อยทั้งหมด 

2. พื้นที่หอ้งพักต่อนิสิต 1 คน 

3. จ านวนหอ้งพักต่อจ านวนนิสติ 

23,934 

6.12 

681/2,724 

 

 1.5 สนามกีฬา 

ตารางที่ 6  พืน้ที่ และจ านวน สนามกีฬาต่าง ๆ  

-  สนามวอลเลย์บอล 162 ตารางเมตร จ านวน 2 สนาม 

-  สนามฟุตซอล 155 ตารางเมตร จ านวน 1 สนาม 

-  สนามบาสเกตบอล 608 ตารางเมตร จ านวน 2 สนาม 

-  สนามเทนนิส 631.8 ตารางเมตร จ านวน 4 สนาม 

-  สนามเปตอง 161 ตารางเมตร จ านวน 10 สนาม 

 

2.  อุปกรณ์การศึกษา 

 2.1 ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ ช้ัน 2 และช้ัน 4 อาคารคณะ

พยาบาลศาสตร์ จ าลองเป็นหอผูป้่วยทั่วไป จ านวน 2 หอ้ง จ าลองเป็นหอ้งส าหรับใหก้ารพยาบาลมารดา

ทารกและผดุงครรภแ์ละเด็กจ านวน 1 ห้อง หอ้งส าหรับการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเสมือน

จริงในห้องปฏิบัติการพยาบาลจ านวน 3 ห้อง โดยออกแบบจ าลองเป็นห้องผู้ป่วย ซึ่งภายในห้องมี

อุปกรณ์ เตียงผู้ป่วย และอาจารย์ผู้สอนสามารถสังเกตกิจกรรมผ่านกระจกห้องได้ แต่ละห้องมีวัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้ ที่เหมือนกับสถานการณ์จริงในสถานบริการสุขภาพ เปิดให้บริการทั้งในเวลาราชการ

และนอกเวลาราชการ โดยมุ่งให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จ าลอง เพื่อเตรียมความพร้อมของ

นิสิตก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  ปฏิบัติการพยาบาลทางสูติศาสตร์  

ปฏิบัติการพยาบาลทารกและเด็ก ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  และ

ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น บนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล

ชุมชน  และโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล 
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2.1.1 จ านวนเตียงทุกประเภท 

ตารางที่ 7  จ านวนเตียงทุกประเภท  

ล าดับ ประเภท จ านวน 

1 เตียงฟาวเลอร์มเีสาน้ าเกลือ 4 มุมของเตียง 4 เตียง 

2 เตียงฟาวเลอร์มเีสาน้ าเกลือ 1 มุม 5 ชุด 

3 เตียงฟาวเลอร์ 3 ไก พรอ้มเสาน้ าเกลือ 4 มุม 5 ตัว 

4 เตียงส าหรับตรวจครรภ์ 2  เตียง 

5 เตียงซิมมอนด์ 6  เตียง 

6 เตียงท าคลอด 8  เตียง 

7 ที่รองรับเด็กแรกเกิด (Crip เด็ก) 3  ชุด 

8 เตียงตรวจโรค 1  เตียง 

9 เตียงเด็กแบบฟาวเลอร์ 1  เตียง 

  

2.1.2 จ านวนและลักษณะหุ่นจ าลองรวมชิ้นส่วนจ าลองของอวัยวะต่าง ๆ  

 

ตารางที่ 8 จ านวนและลักษณะหุ่นจ าลองของอวัยวะต่าง ๆ  

ล าดับ ประเภท จ านวน 

1 หุน่ฝึกการตรวจฟังเสียงหัวใจและปอด 2 ชุด 

2 หุน่ท าแผลผ่าตัดชนิดต่าง ๆ (หุน่มนุษย์ครึ่งคนส าหรับท าแผลผ่าตัด) 4 ตัว 

3 หุน่จ าลองหู 1 ชุด 

4 หุน่จ าลองลูกตา 1 ชุด 

5 หุน่จ าลองแสดงการตัดส่วนหนา้และส่วนกลางของศรีษะ 1 ชุด 

6 หุน่จ าลองระบบประสาท 1 ชุด 

7 หุน่จ าลองกระดูกสันหลังและประสาท-กระดูกสันหลัง 1 ชุด 

8 หุน่จ าลองโครงสร้างของไต 1 ชุด 

9 หุน่จ าลองภาคตัดของผิวหนัง 1 ชุด 

10 หุน่แสดงการไหลเวียนของโลหิต 1 ชุด 

11 หุน่จ าลองหัวใจ 1 ชุด 

12 หุน่จ าลองสาธิตระบบย่อยอาหาร 1 ชุด 

13 หุน่จ าลองผ่าซีกของโพรงช่องปากและหลอดคอ 1 ชุด 

14 หุน่จ าลองชุดของฟัน 2 ชุด 
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ล าดับ ประเภท จ านวน 

15 หุน่สาธิตทางการพยาบาล 17 ตัว 

16 หุน่จ าลองผู้สูงอายุ 1 ชุด 

17 หุน่CPR     4 ตัว 

18 หุน่ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้สะโพก 1 ชุด 

19 หุน่ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ 1 ตัว 

20 หุน่จ าลองฝึกการใส่สายให้อาหาร 1 ตัว 

21 หุน่การสวนปัสสาวะเพศหญิง-ชาย 1 ชุด 

22 หุน่จ าลองการดูแลผูป้่วยเจาะคอ 1 ชุด 

23 หุน่จ าลองแขนฝึกเจาะเลือด 1 ตัว 

24 หุน่จ าลองแขนฝึกเจาะเลือดและให้สารน้ า 4 ตัว 

25 หุน่จ าลองขนาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ    2 ชุด 

26 หุน่ฝึกฉีดยากล้ามเนือ้ต้นแขน 1 ชุด 

27 หุน่ฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย 1 ชุด 

28 หุน่ฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิง 1 ชุด 

29 หุน่จ าลองหญิงตัง้ครรภ์ฝึกฟังเสียงหัวใจทารกเต้น 4 ชุด 

30 หุน่จ าลองการฝกึตรวจเต้านม 2 ชุด 

31 หุน่จ าลองฝึกตัดและเย็บฝเีย็บ 2 ชุด 

32 หุน่จ าลองฝึกเย็บฝเีย็บ 5 ตัว 

33 หุน่จ าลองฝึกหัดและตัดฝเีย็บ 2 ชุด 

34 หุน่จ าลองส าหรับฝึกเย็บแผล 1 ชุด 

35 หุน่จ าลองฝึกเย็บแผลฝีเย็บ 5 อัน 

36 หุน่จ าลองทางสูต(ิหุน่คลอด) 15 ชุด 

37 หุน่จ าลองกระบวนการปฏิสนธิ 2 ชุด 

38 หุน่จ าลองอุง้เชิงกราน 1 ชุด 

39 หุน่จ าลองการปฏิสนธิและการพัฒนาการของทารกในครรภ์มารดา 

ตั้งแตต่ัวอ่อน ถึง 3 เดือน 

2 ชุด 

40 หุน่จ าลองด้านตัดขวางของเด็กในครรภ์ระยะต่างๆ 1 ชุด มี 8 ชิน้ 1 ชุด 

41 หุน่จ าลองการขยายตัวของปากมดลูกเมื่อเข้าสู่ระยะการคลอด 1 ชุด มี 6 ชิ้น 2 ชุด 

42 หุน่จ าลองรก 2 ชุด 

43 หุน่สาธิตทางนรเีวช 2 ชุด 
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ล าดับ ประเภท จ านวน 

44 หุน่จ าลองฝีเย็บ ส าหรับฝกึท าคลอด 3 ตัว 

45 หุน่จ าลองกระดูกเชงิกราน 5 ตัว 

46 หุน่จ าลองรกและสายสะดือ 2 ตัว 

47 หุน่แขนส าหรับฝกึเย็บแผล 1 ตัว 

48 หุน่จ าลองทารกเอนกประสงค์เพศชาย   5 ตัว 

49 หุน่เด็กฝกึการพยาบาล    3 ตัว 

50 หุน่เด็กฝกึปฏิบัติการพยาบาลเด็ก   4 ตัว 

51 หุน่เด็กชายคลอดก่อนก าหนด 2 ตัว 

52 หุน่ฝึกเจาะเลือดทารกแรกเกิด 2 ชุด 

53 หุน่จ าลองทารกเพศหญิง 1 ตัว 

54 หุน่จ าลองล าตัวแสดงกล้ามเนือ้พร้อมศีรษะมีอวัยวะเพศ 

สามารถสับเปลี่ยนได้ 1 ชุด 

55 

หุน่สจ าลองผูใ้หญ่วิกฤต ควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์ และจอ Virtual 

Manitor แสดงผล 1 ชุด 

56 หุน่จ าลองฝึกทักษะด้านการวินฉิัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง  1 ตัว 

57 หุน่ฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจรงิครบวงจรพร้อมจอภาพ

แสดงสัญญาณชีพ  1 ตัว 

 

2.1.3 เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับวิชาการพยาบาลทุกประเภท (เฉพาะครุภัณฑ์) 

 

ตารางที่ 9 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส าหรับวิชาการพยาบาลทุกประเภท(เฉพาะครุภัณฑ์) 

ที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 

1 เครื่องวัดความดันโลหติแบบตั้งโต๊ะ 20 เครื่อง 

2 เครื่องวัดความดันโลหติแบบกระเป๋า 16 เครื่อง 

3 รถเข็นชาร์ท 1 คัน 

4 รถเข็นถาดแจกยา 1 คัน 

5 รถเข็นฉีดยา 1 คัน 

6 รถเข็นท าแผล 1 คัน 

7 เครื่องตรวจหู ตรวจตา 3 ชุด 

8 ชุดเครื่องช่วยหายใจ 1 เครื่อง 
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ที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน 

9 ชุดชว่ยหายใจปากเป่าหุ่น 4 ชุด 

10 ชุดจ าลองผูสู้งอายุ 1 ชุด 

11 เครื่องช่ังน้ าหนักแบบคานเลื่อนพร้อมที่วัดส่วนสูง 1 เครื่อง 

12 เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อ 1 เครื่อง 

13 เครื่องวัดความจุปอด 2 ชุด 

14 เครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง 

15 เครื่องเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ 1 ชุด 

16 ถังออกซิเจน 2 ชุด 

17 เครื่องดูดของเหลวและแก๊สในช่องปอด 1ชุด 

18 เครื่องดูดเสมหะ 2ชุด 

19 ชุดจ าลองการตัง้ครรภ์ (ส าหรับผูใ้หญ่) 2 ชุด 

20 อุปกรณ์ดันศรีษะเด็ก 1 ชุด 

21 หูฟังของเด็ก 4 อัน 

 กลุ่มครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ VGA  ขนาด 1 CPU แสดงผลออก 8 จอ 2 ชุด 

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 In 6 .Out 2 ชุด 

3 อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียง 2 เครื่อง 

4 ไมโครโฟนชนดิไร้สายแบบ Dynamic 1 ชุด 

5 ล าโพงชนิด 2 ทาง 8 ชุด 

6 กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 

7 กล้องถ่ายท าโทรทัศน์พร้อมขาตั้ง 1 ชุด 

8 จอแสดงผลชนิด LCD TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว้ 8 ชุด 

 

 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในห้อง อยู่ในระบบ

เครือข่าย พร้อมทั้งต่อเชื่อมเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายทั่วโลก  พร้อมทั้งให้บริการแก่

อาจารย์ และบุคลากร ในการพิมพ์งาน การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล นอกจากนั ้น ยังมีการา

ด าเนินงานในด้านการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา โดยการจา้งบริษัทเอกชนดูแล  
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 การให้บริการห้อง Self-access จะเปิดให้บริการในเวลาราชการ คือ 08.30 - 16.30 น. และ

นอกเวลาราชการ เวลา 16.30 - 20.30 น.ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เปิดให้บริการ 08.30-18.30 น. 

วันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดใหบ้ริการ  ชนิดของคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

 1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

 2. เครื่องสแกนเนอร์ 

 3. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก 

 4. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 

2.4 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ 

ตารางที่ 12  หอ้งโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ห้องสมุด 

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งห้องสมุดของคณะ  เรียกว่าห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งจะ

รวบรวมต ารา  วารสาร  รายงานการวิจัย  หนังสือทางการพยาบาล  และหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ บางส่วน  เพื่อให้อาจารย์  และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์มีความสะดวกในการศึกษาค้นควา้  

นอกจากนั ้น นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์  ได้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ใน

การศกึษาค้นคว้าด้วย 

ล าดับ รายการ จ านวน 

1 เครื่อง PROJECTOR 28 เครื่อง 

2 จอรบัภาพชนิดมอเตอร์ขับ ขนาด 120 นิ้ว 28 จอ 

3 เครื่องเล่น DVD 24 เครื่อง 

4 โทรทัศน์สีขนาด 29 นิว้ 90 เครื่อง 

5 เครื่องเล่นวดีีโอ 28 เครื่อง 

6 เครื่องขยายเสียง 106 เครื่อง 

7 เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Videoconference) 7 เครื่อง 

8 กล้องถ่ายวีดโีอ 5 เครื่อง 

9 กล้องถ่ายรูป 26 เครื่อง 

10 กล้องวีดีโอ 4 เครื่อง 

11 Visual presenter 75 เครื่อง 

12 เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร์ Dot Matrix 24 7 เครื่อง 

13 เครื่องคอมพวิเตอร์ 700 เครื่อง 

14 เครื่องสแกนภาพ 2 เครื่อง 
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3.1 ชื่อ จ านวน ต าราหลักทางการพยาบาลจ าแนกตามสาขาทางการพยาบาล 

 

ตารางที่  13  ชื่อ จ านวน ต าราหลักทางการพยาบาลจ าแนกตามสาขาทางการพยาบาล 

สาขา ภาษาไทย 

(เล่ม) 

ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ภาษาไทย 

(ชื่อเรื่อง) 

ภาษาอังกฤษ 

(ชื่อเรื่อง) 

แนวคิดพื้นฐาน 

และหลักการพยาบาล 

1,647 274 149 208 

การพยาบาลทางสูติศาสตร์ 1,028 55 109 46 

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 718 61 104 54 

การพยาบาลผูใ้หญ่ 880 41 83 34 

การพยาบาลผูสู้งอายุ 501 31 55 29 

การพยาบาลสุขภาพจติ 

และจติเวช 

641 64 72 56 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 1,034 100 119 78 

การบริหารการพยาบาล 145 9 15 8 

รวมต าราหลัก 

ทางการพยาบาล 
6,594 635 706 513 

กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 3,101 2,190 911 1,808 

รวม     

รวมจ านวนหนังสอืทั้งหมด 12,520 เล่ม 3,938 ชื่อเรื่อง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจกิายน 2564) 

 

3.2 จ านวนหนังสือทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหมด 12,520 เล่ม 

3.3 ชื่อวารสารทางวิชาชีพพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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ตารางที่ 14 ชื่อวารสารทางวชิาชีพพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สถาบันการศึกษา 

จ าแนกตามรายชื่อวารสารภาษาไทย 

ล าดับ ชื่อวารสาร 2562 2563 2564 

1 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร √ √ √ 

2 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา

ภาคเหนือ  √ √ √ 

3 วารสารพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล √ √ √ 

4 วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร √ √ √ 

5 วารสารพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ √ √ √ 

6 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สมาคม

พยาบาลจิตเวช √ √ √ 

7 วารสารพยาบาลสาร ม.เชยีงใหม่ √ √ √ 

8 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ม.ขอนแก่น √ √ √ 

9 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์  √ √ √ 

10 วารสารสภาการพยาบาล √ √ √ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจกิายน 2564) 

 

ตารางที่ 15 ชื่อวารสารทางวชิาชีพพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สถาบันการศึกษา 

จ าแนกตามรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศ 

No. Title 2019 2020 2021 

1 Archives of Psychiatric Nursing  √ √ √ 

2 Journal of Midwifery and Women’s Health √ √ √ 

3 Medsurg Nursing √ √ √ 

4 Pediatric Nursing Journal √ √ √ 

5 Journal of Gerontological Nursing √ √ √ 

6 Journal of Community Health Nursing √ √ √ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจกิายน 2564) 
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3.4 ฐานข้อมูลและระบบสืบค้นที่บริการนิสิตในห้องสมุด 

            ส านักหอสมุดและห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ ให้บริการเรื่องฐานข้อมูลและระบบสืบค้น 

นิสิตได้ใช้บริการของส านักหอสมุด และห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์  สืบค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล 

สิ่ งพิมพ์ต่ างๆ ได้แก่  ฐานข้อมูล  E-book IG Library Medical,Nursing & Health Science Collection 

หนังสือ วารสาร  รายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ รวมทั้งฐานข้อมูลซีดีรอม ซึ่งเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ ใช้

โปรแกรม INNOPAC ในการบันทึกข้อมูล และให้บริการยืม- คืน ด้วยระบบ Barcode นิสิตสามารถค้น

ข้อมูลสิ่งพิมพ์ได้ในระบบออนไลน์ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

3.5 อัตราส่วนหนังสือต่อนิสิต 1 คน 

 คณะพยาบาลศาสตร์มีต าราหลัก หนังสือทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,938 ช่ือเรื่อง จ านวน 12,520 เล่ม ต่อนิสิตจ านวน 480 คน อัตราส่วนจ านวนนิสิต

ต่อจ านวนหนังสือ 1:26.08 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564) 

3.6 การให้บริการของห้องสมุด 

 ศูนย์บรรณสารและห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาใหบ้ริการสัปดาห์ละ 7 วัน  

รวม 80 ช่ัวโมง ดังนี้  

ระหว่างเปิดภาคเรียน  

วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.30 – 20.30 น. 

วันเสาร ์– วันอาทิตย์  เวลา 08.30 - 18.30 น. 

ระหว่างปิดภาคเรียน  

วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.30 – 16.30 น. 

วันเสาร ์– วันอาทิตย์   เวลา 08.30- 18.30 น.  

วันหยุดนักขัตฤกษ์  หยุดให้บรกิาร  

 

4. สถานที่ศึกษาภาคปฏิบัติ 

  สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และมี

จ านวนผู้ใช้บริการเพียงพอต่อการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของรายวิชา และหลักสูตร 
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