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คําอธิบายรายวิชา 
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
619101 จิตวิทยา     2(2-0-4) 
  (Psychology) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา  โครงสร้างและการทํางานของจิต  บุคลิกภาพ  การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  การปรับตัว และหลักการพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาการ ท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม  และสติปัญญาของมนุษย์ ต้ังแต่ในครรภ์จนถึงวัยสูงอายุ 
 
619202 โภชนาการและโภชนบําบัด 2(2-0-4) 
  (Nutrition and Diet Therapy) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ความสําคัญของโภชนาการต่อภาวะสุขภาพ ความต้องการสารอาหารของบุคคลในภาวะ
ปกติ ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ หลักการเลือกและสงวนคุณค่าอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาวะ
โภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล ปัญหาท่ีเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ แนวคิด
โภชนบําบัด ความต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย แนวทางการจัดอาหารและการให้คําแนะนํา 
 
619203 ปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบําบัด 1(0-3-0) 
  (Nutrition and Diet Therapy Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการโภชนาการและโภชนบําบัด  เพ่ือเสริมและประกอบความรู้ในวิชาโภชนาการ  และ
โภชนบําบัด 
 
619204 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบ้ืองต้น 2(2-0-4) 
  (Introduction to Health Economics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ลักษณะและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และราคา การประยุกต์ทฤษฎี 
อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมการบริโภค ทฤษฎีของหน่วยธุรกิจการผลิตและต้นทุนตลาด และการ
กําหนดราคา เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานระบบสุขภาพ รูปแบบในการให้บริการ การวิเคราะห์โครงการกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
619205 แนวคิดพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล 4(4-0-8) 
  (Basic Concept in Nursing Science) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ของการพยาบาลในฐานะศาสตร์และวิชาชีพ แนวคิดหลักและ
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับคน สุขภาพ ส่ิงแวดล้อม การพยาบาล ตลอดจนขอบเขตและเป้าหมายของ
วิชาชีพ การจําแนกประเภทของฐานความคิดทางการพยาบาล ตัวอย่างทฤษฎีในแต่ละฐานความคิด 
ได้แก่ ฐานความคิดของการปฏิสัมพันธ์ ความต้องการของมนุษย์ การดูแล และทฤษฎีระบบวิธีการ
ได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการนําไปใช้ 
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619206 การประเมินภาวะสุขภาพ 2(1-3-2) 
   (Health Assessment) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ  วิถีทางในการดําเนินชีวิตและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาวะสุขภาพของบุคคลในวัยต่างๆ วิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  เพ่ือวินิจฉัยภาวะสุขภาพเพ่ือ
วางแผนการพยาบาล และการฝึกปฏิบัติประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลในวัยต่างๆ  
 
619207 การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ 3(3-0-6) 
   (Health Promotion and Protection) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปัญหาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นและในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีทางดําเนิน
ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ ส่ิงแวดล้อมและภาวะสุขภาพ ตลอดจนสิทธิในการได้รับบริการสุขภาพ หลักการใน
การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ การสอนทางสุขภาพ การให้คําปรึกษา และการจัดโครงการต่างๆ ใน
ชุมชนและสถานพยาบาล 

 
619208 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
   (Foundation of Nursing) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลพ้ืนฐาน ฝึกเทคนิคทางการพยาบาลพ้ืนฐานได้แก่ 
การสร้างสัมพันธภาพ การติดต่อส่ือสาร การสังเกต การรับฟัง การบันทึก การใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  
 
619209 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 2(0-8-0) 
         (Foundation of Nursing Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ฝึกหลักการและเทคนิคการพยาบาล   ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในการพยาบาล
พ้ืนฐานแก่บุคคล  ครอบครัว  ในสถานการณ์จริง   โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
 
619221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
   (Nursing of Adults I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ธรรมชาติของผู้ใหญ่ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีไม่
ซับซ้อน  ระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง  และการตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และจิต
สังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้องสุขภาพ การบําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือรักษา
ชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการทําหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้บุคคลและครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการดูแล  และพ่ึงพาตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ รวมท้ังการดูแลแบบ
ประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต   



514 
����  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

619222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6) 
   (Nursing of Adults II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการพยาบาลผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อน  ระยะ
เฉียบพลัน  วิกฤต  เรื้อรัง  การพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัย การตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย 
จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้างเสริม การปกป้องสุขภาพ การบําบัดรักษา 
การฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการทําหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้
บุคคลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและพ่ึงพาตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ 
การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต  รวมท้ังประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาล
ผู้ใหญ่ 

 
619223 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
   (Nursing of Elderly) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ทฤษฎีความสูงอายุ  กระบวนการเปล่ียนแปลงของการสูงอายุ  การดูแลผู้สูงอายุในภาวะ
ต่างๆ  แนวคิด  ทฤษฎีและหลักการในการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพ เฉียบพลัน วิกฤต และ
เรื้อรัง   การตอบสนองท้ังทางด้านร่างกาย  จิตใจ จิตวิญญาณ และจิตสังคม ต่อการเจ็บป่วย การสร้าง
เสริม การปกป้องสุขภาพ การบําบัดรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือรักษาชีวิต สุขภาพ ส่งเสริมการทํา
หน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยมุ่งให้บุคคลและครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและพ่ึงพา
ตนเอง และสามารถปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ การดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต  
รวมท้ังประเด็นและแนวโน้มในการพยาบาลผู้สูงอายุ 
 
619224 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 2(0-8-0) 
   (Nursing Practicum of Adults and Elderly I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีไม่ซับซ้อนและพบบ่อย
ทางด้านอายุกรรมและศัลยกรรม  ประเมินและวินิจฉัย การตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วยระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ 
บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบประคับประคอง ส่งเสริมการทําหน้าท่ีและ
ความเป็นอยู่อย่างปกติสุข โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล  พ่ึงพาตนเองและปรับตัวได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
 
619251 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 2(2-0-4) 
   (Mental Health and Psychiatric Nursing I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  ลักษณะและขอบเขตงาน
สุขภาพจิตและบทบาทของพยาบาลจิตเวช   เครื่องมือในการบําบัดทางการพยาบาลจิตเวช   แนวทางและ
นโยบายการพัฒนาสุขภาพจิต การส่งเสริมและปกป้องสุขภาพจิต บุคคลและครอบครัว 



515 
����  คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2554 

619252 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 4(4-0-8) 
   (Mental Health and Psychiatric Nursing II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตสังคม จิตวิญญาณ และปัญหาทางจิตเวช    
รูปแบบการพยาบาลเพ่ือการบําบัดทางจิตเวช  รายบุคคล  รายกลุ่ม และครอบครัว  ในภาวะ เฉียบพลัน  
วิกฤต ฉุกเฉิน  และเรื้อรัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองของบุคคล  ครอบครัวและชุมชนด้านสุขภาพจิต   การดูแลผู้ป่วยจิตเวชท่ีบ้าน ประเด็นและแนวโน้ม
การพยาบาลสุขภาพจิต 
 
619310 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 3(3-0-6) 
   (Ethics and Laws in Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

หลักการและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาล ประเด็นปัญหาทางสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล 
รวมถึงกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 
619325 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 2(0-8-0) 
   (Nursing Practicum Of Adults And Elderly II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนทางศัลยกรรม 
ประเมินและวินิจฉัย การตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ จิต
สังคม ต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต  เรื้อรัง และฉุกเฉิน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ
เพ่ือช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบประคับประคอง ส่งเสริมการทําหน้าท่ีและความเป็นอยู่อย่างปกติ
สุข โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล  พ่ึงพาตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ 
 
619326 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 3(0-12-0) 
   (Nursing Practicum of Adults and Elderly III) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนทางอายุ
รกรรม ประเมินและวินิจฉัย การตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ จิต
วิญญาณ  จิตสังคม ต่อการเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤต  เรื้อรัง และฉุกเฉิน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล โดยการสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ 
บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือช่วยรักษาชีวิต และให้การดูแลแบบประคับประคองส่งเสริมการทําหน้าท่ี
และความเป็นอยู่อย่างปกติสุข  โดยให้บุคคล ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล  พ่ึงพาตนเองและ
ปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ 

 
619331 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(2-0-4) 
   (Nursing of Children and Adolescents I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะ
สุขภาพ ความต้องการด้านสุขภาพของเด็กวัยต่างๆแนวคิดและหลักการในการดูแลเด็กท่ีมีภาวะสุขภาพ
ดี การสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ โดยให้เด็กและครอบครัว มีส่วนร่วมในการดูแลและพ่ึงพาตนเอง
และปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ    
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619332 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 3(3-0-6) 
   (Nursing of Children and Adolescents II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลาง  
การพยาบาลเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะเรื้อรัง  ให้การ
ดูแลบําบัดรักษา สร้างเสริมและปกป้องสุขภาพ  ฟ้ืนฟูสภาพและให้การดูแลแบบประคับประคอง โดย
ให้เด็ก ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลและพ่ึงพาตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ ประเด็นและ
แนวโน้มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 
619333 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4(0-16-0) 
   (Nursing Practicum of Children and Adolescents) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมเด็กและวัยรุ่นท้ังในภาวะสุขภาพดี และเม่ือเจ็บป่วยใน
ระยะเฉียบพลันระยะวิกฤต และระยะเรื้อรัง ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวข้องและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลสร้างเสริม ปกป้องสุขภาพ บําบัดรักษา ฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือช่วยรักษา
ชีวิต และให้การดูแลแบบประคับประคอง โดยเน้นครอบครัวเป็นจุดศูนย์กลาง สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเด็กและครอบครัวในการดูแล พ่ึงพาตนเองและปรับตัวได้เต็มตามศักยภาพ 

 
619341 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 4(4-0-16) 
   (Nursing Care of Families and Midwifery I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

สุขภาพครอบครัว พัฒนาการครอบครัวระยะต่างๆ แนวคิดทฤษฎีและหลักการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์ การวางแผนครอบครัว การให้คําปรึกษาและการพยาบาลครอบครัวระยะ
ก่อนแต่งงาน ระยะต้ังครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะเล้ียงดูทารกแรกเกิดในภาวะปกติ  
บทบาทของบิดา มารดา ในการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว  

 
619342 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 4(4-0-16) 
   (Nursing Care of Families and Midwifery II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิดทฤษฎีและหลักการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ การวางแผนครอบครัว 
การให้คําปรึกษาและการพยาบาลครอบครัวระยะก่อนแต่งงาน ระยะต้ังครรภ์  ระยะคลอด ระยะหลัง
คลอด และระยะเล้ียงดูทารกแรกเกิดท้ังในภาวะเส่ียงและภาวะผิดปกติ บทบาทของบิดา มารดา ใน
การตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ประเด็นและแนวโน้มการดูแลสุขภาพครอบครัวท่ี
มีการเจริญพันธ์ุ และการผดุงครรภ์  บทบาทของการผดุงครรภ์ตามกฎหมาย 
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619343 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 2(0-8-0) 
   (Nursing Practicum of Families and Midwifery I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่ครอบครัวใน
ระยะก่อนแต่งงาน ระยะต้ังครรภ์ ในภาวะปกติ  การให้คําปรึกษาด้านสุขภาพขณะต้ังครรภ์  การ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย   จิตใจ   จิตวิญญาณ   และจิตสังคม  เพ่ือการคลอด การเล้ียงดูบุตร 
และบทบาทการเป็นบิดา มารดา   

 
619344 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 2 2(0-8-0) 
   (Nursing Practicum of Families and Midwifery II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่ครอบครัวใน
ระยะต้ังครรภ์ผิดปกติ และภาวะเส่ียง   ระยะหลังคลอด ระยะเล้ียงดูทารกแรกเกิด ในภาวะปกติ  ภาวะ
เส่ียง และภาวะผิดปกติ โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกตามพัฒนาการของ
ครอบครัว 

 
619345 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 3 3(0-12-0) 
   (Nursing Practicum of Families and Midwifery III) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลแก่ครอบครัวระยะ
คลอด ในภาวะปกติ  ภาวะเส่ียง และภาวะผิดปกติ โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพ  บทบาทและหน้าท่ี
ของสมาชิกตามพัฒนาการของครอบครัว 

 
619353 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-16-0) 
   (Nursing Practicum of Mental Health and Psychiatric) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
พยาบาลแก่ผู้ใช้บริการท้ังในภาวะปกติและผิดปกติ เป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม  และครอบครัว  เน้นการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว  และชุมชน โดยการพัฒนาความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพจิต 
 
619411 ภาวะผู้นําและการจัดการทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
   (Leadership and Nursing Management) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ภาวะผู้นําและการพัฒนาภาวะผู้นําทางการพยาบาล แนวคิด ทฤษฎี หลักการ การบริหาร 
การจัดการ และการเป็นผู้นําท่ีนํามาใช้ในการพยาบาล การบริหารองค์กรและบุคลากรพยาบาลใน
ระดับต่าง ๆ  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาล 
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619412 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล 2(0-8-0) 
   (Nursing Management Practicum) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการบริหารจัดการและการเป็นผู้นําทางการพยาบาล โดยประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ และกระบวนการบริหารจัดการ รวมท้ังการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
619413 ประเด็นและแนวโน้มของวิชาชีพการพยาบาล 1(1-0-2) 
   (Issues and Trends in Nursing Profession) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพการพยาบาล การศึกษาพยาบาล 
การปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล การบริการและการวิจัยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มของวิชาชีพ
การพยาบาล เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการพยาบาลในอนาคต 
 
619414 การวิจัยทางการพยาบาล 3(2-3-4) 
   (Nursing Research) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การเช่ือมโยงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่กระบวนการวิจัยในวิชาชีพการ
พยาบาล  ทักษะท่ีจําเป็นในการเรียนรู้ ขั้นตอน และชนิดของการวิจัย ความสําคัญและประโยชน์ของการ
วิจัย รวมท้ังการนําผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ในการพัฒนางานทางการพยาบาล ฝึกการทํา
โครงการวิจัยทางการพยาบาลเบ้ืองต้น 

 
619461 การพยาบาลอนามัยชุมชน 4(4-0-8) 
   (Community Health Nursing) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

แนวคิด หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน วิธีการทางระบาดวิทยา บทบาทของพยาบาล
อนามัยชุมชนในการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ และชุมชน
ในลักษณะต่างๆ  
 
619462 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 3(0-12-0) 
   (Nursing Practicum of Community Health I) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแล
สุขภาพที่บ้าน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพ  โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน เน้นบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริม ปกป้อง ฟ้ืนฟูสุขภาพและการดูแลแบบ
ประคับประคอง 
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619463 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(0-12-0) 
   (Nursing Practicum of Community Health II) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบองค์รวมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยผสมผสาน
องค์ความรู้ทางระบาดวิทยา และหรือการวิจัยในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาชุมชน โดยสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เน้นบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริม ปกป้อง ฟ้ืนฟูสภาพ 

 
619464 การบําบัดทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
   (Nursing Therapeutics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

การตรวจร่างกาย  วินิจฉัยโรค การคัดกรอง  การบําบัดทางการพยาบาลตามขอบเขต
วิชาชีพ และการส่งต่อผู้ป่วย 
 
619465 ปฏิบัติการบําบัดทางการพยาบาล 2(0-8-0) 
   (Nursing Practicum of Therapeutics) 
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 

ปฏิบัติการตรวจร่างกาย  วินิจฉัยโรค การคัดกรอง การบําบัดทางการพยาบาลตามขอบเขต
วิชาชีพ และการส่งต่อผู้ป่วย  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาล 

 
619471 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4(0-24-0) 
  (Externship) 
วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลทุกรายวิชา ตามแผนการศึกษาในหลักสูตร  

ฝึกประสบการณ์ทํางานในขอบเขตความรู้ความสามารถตามบทบาทพยาบาลวิชาชีพ  
ในสถานพยาบาลสุขภาพทุกระดับท่ีเลือกสรร  ภายใต้การนิเทศของอาจารย์และบุคลากรของสถาน
บริการสุขภาพน้ัน ๆ 
 

 


