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3. ปรัชญาหลักสูตร 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีความเชื่อว่าบุคลากรทางการพยาบาลเป็น

กลไกส าคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพ่ือนมนุษย์ และเป็นที่พ่ึงของสังคม จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนา
การนิยมร่วมกับปฏิรูปนิยม โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปสู่การจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างจิตส านึก และความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานมนุษยธรรม ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีพันธกิจส าคัญในการสร้างบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์บนพ้ืนฐานความเชื่อเกี่ยวกับการพยาบาลและการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้  

การพยาบาลเป็นศาสตร์และศิลป์ของการจัดการและออกแบบการดูแลเพื่อสร้างสุขภาวะให้แก่
เพ่ือนมนุษย์ บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรมและความเสมอภาค โดยให้การดูแล สร้างเสริม ช่วยเหลือ ป้องกันและ
ฟ้ืนฟูสภาพให้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้มีศักยภาพในการดูแลตนเองเพ่ือสุขภาพที่ดีมีความสมดุล
ครอบคลุมด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลตลอดเวลา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านพยาบาลศาสตร์ให้เป็นนัก
ปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัยสามารถ
ปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการ
พยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักการกาชาด พ้ืนฐานด้านมนุษยธรรม (Humanity) คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีการใช้
ชีวิตและการท างานที่ชาญฉลาดและมีจริยธรรม 
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การจัดการเรียนการสอนให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตร
และเสริมหลักสูตร ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนคิด เพ่ือให้เกิดความงอกงามทางความคิด
และปัญญา มีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทักษะเฉพาะทางวิชาชีพและทักษะชีวิต  ด้านทักษะ
เฉพาะทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนั้น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ความรู้และหลักฐานเชิง
ประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน บนพื้นฐาน
กฎหมาย จริยธรรม มนุษยธรรมและหลักการกาชาด สามารถพัฒนานวัตกรรม ออกแบบการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม วางแผนการเป็นผู้ประกอบการทางสุขภาพ 
สามารถจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และสามารถสื่อสารเชิงวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านทักษะชีวิต
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม  มีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม
ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง และองค์กร ตระหนักในคุณค่าและ
เชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ สังคม เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ความสมดุล เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดสิ่งแวดล้อมของสถาบัน ส่งเสริ มให้มีความสงบสุข และเป็น
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ (Academic environment) ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
บัณฑิตที่ เก่ง ดี และมีความสุข  

ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา พัฒนา
และกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพในตนผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้
สื่อ/เทคโนโลยีดิจิทัล และสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงเพ่ือสร้างสมรรถนะของนักศึกษาให้มีความพร้อม
ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติกับผู้รับบริการ เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลได้
อย่างเป็นองค์รวมในทุกช่วงวัย มีความโดดเด่นด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย มีการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ (Interprofessional education) เพ่ือสร้างทักษะการท างานเป็นทีม และ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยเน้นการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเอ้ืออาทร ความปลอดภัย การเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ และการ
ปกป้องสิทธิผู้รับบริการ สอดคล้องกับหลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทย และความต้องการของ
สังคมภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง  
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4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education Objectives: PEOs) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้:  
1) มีความรู้ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน 
2) มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมทุกช่วงวัย ทุกระยะของการเจ็บป่วย  

ได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโดดเด่น
ด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 

3) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
เชิงตัวเลขและใช้สถิติอย่างเหมาะสม ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานและการปฏิบัติการพยาบาล 
และร่วมสร้างนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

4) เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีมและร่วมงานกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

5) มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเชิงวิชาชีพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  

6) มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เอ้ืออาทร ค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ และปกป้องสิทธิผู้รับบริการ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก  

7) มีความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

 
5. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes: PLOs) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร บัณฑิตสามารถ:  

1) ประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
วางแผนดูแลสุขภาพ 

2) ปฏิบัติการพยาบาลทุกช่วงวัย ทุกระยะของการเจ็บป่วย การพยาบาลสาธารณภัย และการ
ผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม โดยการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความ
ปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความ
เป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

3) สื่อสารทางสุขภาพกับผู้รับบริการ ครอบครัวและทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
4) ออกแบบการพยาบาล สร้างนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
5) แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา โดยค านึงถึงหลักจริยธรรม หลักการกาชาด 

และพหุวัฒนธรรม 
6) แสดงออกถึงภาวะผู้น า นักปฏิบัติเชิงรุก และคุณลักษณะของผู้ประกอบการทางการ

พยาบาล 
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7) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนา 
8) แสดงออกถึงผู้มีความตระหนักรู้ในตน มีบุคลิกภาพ และปฏิสัมพันธ์ที่ดี 

 

6. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2565 

ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ก าหนดไว้ 4 คุณลักษณะ โดยมีการพัฒนาดังนี้ 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

นักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive 
practitioner) (T/N) 

1. ก าหนดรายวิชามีการเรียนการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง
เสมือนจริงในรายวิชาปฏิบัติการ
พยาบาล เพื่อส่งเสริมการวางแผน
และการแก้ปัญหาเชิงรุก 
2. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการคิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา การตัดสินใจทางคลินิก 
3. พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการมี
สมรรถนะนักปฏิบัติเชิงรุก 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
พัฒนาการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 
(Proactive practitioner) 
5. ส่งเสริม/สนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ร่วมกับอาจารย์ 
6. การจัดกิจกรรม/เวทีส่งเสริมทาง
วิชาการ เช่น การประกวดนวัตกรรม
การน าเสนอโครงการเพ่ือสุขภาพ 

PLO 2: ปฏิบัติการพยาบาลทุกช่วงวัย 
ทุกระยะของการเจ็บป่วย การ
พยาบาลสาธารณภัย และการผดุง
ครรภ์อย่างเป็นองค์รวม โดยการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความ
ปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความ
เป็นปัจเจกบุคคล บนพ้ืนฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
PLO 4: ออกแบบการพยาบาล สร้าง
นวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือใช้ในการ
ดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
PLO 6: แสดงออกถึงภาวะผู้น า  
นักปฏิบัติเชิงรุก และคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการทางการพยาบาล 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดดเด่นด้านผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 
(N) 

1. มีการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
ในการปฏิบัติการพยาบาลตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดดเด่นในด้าน
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ
สาธารณภยั 
2. สนับสนุนการเข้าร่วม/จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาจารย์ ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดดเด่นใน
ด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบสาธารณภยั 
3. ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนที่
เน้นการจัดการเรียนรู้ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน
วิชาชีพ โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย 
ตลอดหลักสูตร 

PLO 2: ปฏิบัติการพยาบาลทุกช่วงวัย 
ทุกระยะของการเจ็บป่วย การ
พยาบาลสาธารณภัย และการผดุง
ครรภ์อย่างเป็นองค์รวม โดยการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความ
ปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม              
ความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(N) 

  

1. ก าหนดให้มีรายวิชาที่มีการจัด
กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัย  
2. พัฒนาทักษะจ าเป็นที่สอดคล้อง
กับสมรรถนะด้านการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย  

PLO 2: ปฏิบัติการพยาบาลทุกช่วงวัย 
ทุกระยะของการเจ็บป่วย การ
พยาบาลสาธารณภัย และการผดุง
ครรภ์อย่างเป็นองค์รวม โดยการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความ
ปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความ
เป็นปัจเจกบุคคล บนพ้ืนฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

จิตอาสาและเมตตาการุณย์  
(S/I)  

1. สอดแทรกเนื้อหาสาระ/จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาและเมตตา
การุณย์ในรายวิชา  
2. ก าหนดรายวิชา/กิจกรรมในการ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง ด้อยโอกาส 
3. สนับสนุนการจัดโครงการที่เน้น
การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาและ
เมตตาการุณย์ของนักศึกษา 
4. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านจิตอาสาทั้งในและนอก
หลักสูตร  
5. ปลูกจิตส านึกของการมีจิตอาสา
และเมตตาการุณย์โดยยกย่องเชิดชู
การกระท าท่ีแสดงถึงการมีจิตอาสา
และเมตตาการุณย์และเผยแพร่ให้
เป็นที่ประจักษ์  
6. สร้างตัวแบบด้านจิตอาสาและ
เมตตาการุณย์ในกลุ่มอาจารย์และ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

PLO 5: แสดงออกถึงการมีคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสา โดยค านึงถึง
หลักจริยธรรม หลักการกาชาด 
และพหุวัฒนธรรม 
 

 

7. การวัดผล การประเมินผลและการส าเร็จการศึกษา 
 การประเมินผลรายวิชาใช้สัญลักษณ์ A B+ B C+ C D+ D F 
สัญลักษณ์ต่างๆ มีความหมายและระดับขั้น ดังต่อไปนี้ 

สัญลักษณ์  ความหมาย   ค่าระดับ 
    A   ดีเลิศ (Excellent)    4.0 
    B+   ดีมาก (Very Good)    3.5 
    B   ดี (Good)     3.0 
    C+   ดีพอใช้ (Fairly Good)    2.5 
    C   พอใช้ (Fair)     2.0 

      D+   ค่อนข้างอ่อน (Poor)    1.5 
    D   ขั้นอ่อน (Very Poor)  1.0 

      F   ตก (Fail)   0.0 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ว่าด้วยการศึกษา 
ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพการ
พยาบาลให้ได้ค่าระดับขั้นแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า 2.00 และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ า
กว่า 2.00  
 
8. จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   129 หน่วยกิต 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้ 
    8.1 โครงสร้างหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30  หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       12  หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาภาษา        10 หน่วยกิต 
  3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี    8 หน่วยกิต  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       93 หน่วยกิต 
  1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      16 หน่วยกิต 
  2) กลุ่มวิชาชีพ         77 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 
 
    8.2 แผนการศึกษา 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1101111 หลักการกาชาดและจิตสาธารณะ 2 (2-0-4) 
1102111 ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 2 (2-0-4) 
1101131 คณิตตรรกศาสตร์  2 (2-0-4) 
1102131 ความฉลาดทางดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (2-0-4) 
1103131 การสร้างเสริมสุขภาวะ 2 (2-0-4) 
1101121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2 (2-0-4) 
1301211 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา 1 4 (3-2-7) 
1102211 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 (2-0-4) 

 วิชาเลือก 2 (2-0-4) 
 รวม 20 (19-2-39) 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1103111 มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร  1 (1-0-2) 
1104111 จิตวิทยาและพัฒนาการของมนุษย์ 2 (2-0-4) 
1102121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2 (2-0-4) 
1303211 กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และพยาธิสรีรวิทยา 2 3 (2-2-5) 
1104211 ชีวเคมีส าหรับพยาบาล  2 (2-0-4) 
1101221 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล  2 (2-0-4) 
1302221 การประเมินภาวะสุขภาพและการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล 2 (1-2-3) 
1303221 การพยาบาลพ้ืนฐานเพื่อดูแลผู้ป่วยในภาวะพ่ึงพิง  2 (1-2-3) 
1401221 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานเพื่อดูแลผู้ป่วยในภาวะพ่ึงพิง  2 (0-6-0) 

 รวม 18 (13-12-29) 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2104131 เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2 (2-0-4) 
2105111 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 2 (2-0-4) 
2103121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 1   2 (2-0-4) 
2104121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ 2  2 (2-0-4) 
2105211 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 3 (3-0-6) 
2104221 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ  2 (2-0-4) 
2305221 การพยาบาลพ้ืนฐานในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะท้าย  2 (1-2-3) 
2402221 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะท้าย  2 (0-6-0) 

 วิชาเลือก 2 (2-0-4) 
 รวม 19 (16-8-33) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2106111 การคิดเชิงออกแบบ  1 (1-0-2) 
2105121 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางสุขภาพ  2 (2-0-4) 
2106211 สถิติประยุกต์ และวิทยาการระบาด 2 (2-0-4) 
2306221 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3 (2-2-5) 
2307221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3 (2-2-5) 
2108221 การพยาบาลผู้สูงอายุ  2 (2-0-4) 
2309221 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1  3 (2-2-5) 
2403221 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1  2 (0-6-0) 

 รวม 18 (13-12-29) 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3110221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2  2 (2-0-4) 
3111221 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2  3 (3-0-6) 
3404221 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  2 (0-6-0) 
3405221 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   4 (0-12-0) 
3406221 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1   4 (0-12-0) 

 วิชาเลือก 2 (2-0-4) 
 รวม 17 (7-30-14) 

 
 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3312221 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3 (2-2-5) 
3313221 วิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  3 (2-2-5) 
3114221 การพยาบาลอนามัยชุมชน  3 (3-0-6) 
3407221 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2  3 (0-9-0) 
3408221 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2  3 (0-9-0) 

 รวม 15 (7-22-20) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ตอน 01 ตอน 02 ตอน 03 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

4107111 ความเป็นผู้ประกอบการ  2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 
4115221 การจัดการทางการพยาบาล  2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 
4117221 การรักษาโรคเบื้องต้น  2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 2 (2-0-4) 
4316221 การพยาบาลสาธารณภัย  2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 2 (1-2-3) 
4411221 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  2 (0-6-0) 2 (0-6-0) 2 (0-6-0) 
4409221 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย  1 (0-3-0) 1 (0-3-0) 1 (0-3-0) 
4410221 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  - 4 (0-12-0) 4 (0-12-0) 
4413221 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและ

ทักษะวิชาชีพ  
4 (0-12-0) - - 

 รวม 15 (7-23-15) 15 (7-23-15) 15 (7-23-15) 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ตอน 01 ตอน 02 ตอน 03 
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต 

4410221 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  4 (0-12-0) - - 
4413221 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและ

ทักษะวิชาชีพ  
- 4 (0-12-0) 4 (0-12-0) 

4412221 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 3 (0-9-0) 
 รวม 7 (0-21-0) 7 (0-21-0) 7 (0-21-0) 

 
9. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ทางคลินิก 

9.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ทางคลินิก 
PLO 1: ประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ใน

การวางแผนดูแลสุขภาพ  
1.1 สาระส าคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ศาสตร์พื้นฐานทางวิชาชีพ  
1.2 การพยาบาลทุกช่วงวัยในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
1.3 การผดุงครรภ์  
1.4 การพยาบาลสาธารณภัย  
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PLO 2: ปฏิบัติการพยาบาลทุกช่วงวัย ทุกระยะของการเจ็บป่วย การพยาบาลสาธารณภัย 
และการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม โดยการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ หลักฐานเชิงประจักษ์ 
ค านึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
                2.1 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน การพยาบาลเด็ก การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้สูงอายุ  
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลอนามัยชุมชน การจัดการทางการพยาบาล และการรักษา
โรคเบื้องต้น โดยการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความปลอดภัย  
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจก
บุคคล บนพื้นฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

     2.2 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ โดยการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และ
สถิติ หลักฐานเชิงประจักษ์ ค านึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การท างานร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจกบุคคล บนพ้ืนฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
               2.3 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย โดยการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ค านึงถึงความปลอดภัย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล การท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ  
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเป็นปัจเจกบุคคล บนพ้ืนฐานจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐาน
วิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง      

PLO 3: สื่อสารทางสุขภาพกับผู้รับบริการ ครอบครัวและทีมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
     3.1 สื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้อย่างเหมาะสม 
     3.2 ใช้ภาษาไทยในการพูด อ่าน เขียน และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 
     3.3 ใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน และน าเสนอได้อย่างถูกต้อง 

          PLO 6: แสดงออกถึงภาวะผู้น า นักปฏิบัติเชิงรุก และคุณลักษณะของผู้ประกอบการทางการ
พยาบาล 

     6.1 แสดงออกถึงการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     6.2 แสดงออกถึงความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     6.3 แสดงออกถึงความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
     6.4 แสดงออกถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์    

 
 
 
 
 



12 
 

     9.2 ช่วงเวลา  
ชั้นปี/ 

ภาคการศึกษา 
ฝึกประสบการณ์ในสถานการณ์จริง ช่วงเวลา/จ านวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

1/2 1401221 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานเพ่ือดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะพ่ึงพิง 

2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง  
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น.  

2/1 2401221 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐานในระยะ
เฉียบพลัน ระยะวิกฤต และระยะท้าย 

2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

2/2 2403221 ปฏบัิติการพยาบาลเด็กและวยัรุน่ 1 2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

3/1 3404221 ปฏบัิติการพยาบาลเด็กและวยัรุน่ 2 2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

3/1 3405221 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4 หน่วยกิต  180  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

3/1 3406221 ปฏบัิติการพยาบาลมารดา ทารกและการ
ผดุงครรภ์ 1 

4 หน่วยกิต  180  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

3/2 3407221 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

3/2 3408221 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ์ 2 

3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันพุธ-วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

4/1 4409221 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 1 หน่วยกิต  45  ชั่วโมง 
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

4/1 4411221 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  2 หน่วยกิต  90  ชั่วโมง 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

4/1 และ 4/2 4410221 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ               
จิตเวช  

4 หน่วยกิต  180  ชั่วโมง 
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

4/1 และ 4/2 4413221 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล
และทักษะวิชาชีพ 

4 หน่วยกิต  180  ชั่วโมง 
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 

4/2 4412221 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  3 หน่วยกิต  135  ชั่วโมง 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 – 15.30 น. 
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10. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเม่ือสิ้นปีการศึกษา  
 

PLOs 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
PLO 1: ประยุกต์ศาสตร์
ทางการพยาบาล  
การผดุงครรภ์ และศาสตร์
ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการ
วางแผนดูแลสุขภาพ
(specific) 

- อธิบายสาระส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เก่ียวข้องกับ
การพยาบาล ศาสตร์
ทางการพยาบาล 
และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
- ประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานทางการ
พยาบาล และศาสตร์
ที่เก่ียวข้องในการดูแล
ผู้รับบริการที่มภีาวะ
พ่ึงพิงได้ 
- อธิบายแนวคิด
สภากาชาด กับงาน               
สาธารณภัย 
 

- ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้รับบริการที่
มีภาวะสุขภาพดีและ
ภาวะสุขภาพ
เบี่ยงเบน ในระดับ
บุคคล และครอบครัว 

- ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ และ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผู้รับบริการ
ที่มีปัญหาการ
เจ็บป่วยซับซ้อน ใน
ภาวะฉุกเฉิน วิกฤติ 
เฉียบพลันและเรื้อรัง 
ในระดับบุคคล 
ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

- ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางการพยาบาล  
การผดุงครรภ์ การ
พยาบาลสาธารณภัย 
และศาสตร์  
ที่เก่ียวข้องในการ
ดูแลสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว และ
ชุมชน การจัดการ
ทางการพยาบาล 

PLO 2: ปฏิบัติการ
พยาบาลทุกช่วงวัย  
ทุกระยะของการเจ็บป่วย 
การพยาบาลสาธารณภัย 
และการผดุงครรภ์อย่าง
เป็นองค์รวม โดยการ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และสถิติ หลักฐาน       
เชิงประจักษ์ ค านึงถึง
ความปลอดภัย การใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การ
ท างานร่วมกับสหสาขา

- ปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้รับบริการที่มี
ปัญหาสุขภาพไม่
ซับซ้อน 
  
 

- ปฏิบัติการพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวมใน
การดูแลผู้รับบริการที่
มีสุขภาพดี และภาวะ
สุขภาพเบี่ยงเบนใน
ระดับบุคคล และ
ครอบครัว 
 

- ปฏิบัติการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
อย่างเป็นองค์รวมใน
ผู้รับบริการที่มีปัญหา
การเจ็บป่วยซับซ้อน 
ในภาวะฉุกเฉิน 
วิกฤติ เฉียบพลัน 
เรื้อรังและระยะท้าย          
ในระดับบุคคล 
ครอบครัว และ
ผู้ด้อยโอกาส  
 

- ปฏิบัติการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์อย่างเป็น
องค์รวมในการดูแล
ระดับบุคคล 
ครอบครัว และ
ชุมชน รวมทั้งการ
รักษาโรคเบื้องต้น 
และการจัดการ
ทางการพยาบาลได้
อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และ
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PLOs 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
วิชาชีพ ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความเป็น
ปัจเจกบุคคล บนพ้ืนฐาน
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(specific) 

ดูแลผู้รับบริการใน
รูปแบบของ 
ทีมสหสาขาวิชาชีพ 
(Inter-professional 
education: IPE) 

PLO 3: สื่อสารทาง
สุขภาพกับผู้รับบริการ 
ครอบครัวและทีมสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(specific) 
 

- ใช้ภาษาในการ 
ติดต่อสื่อสารกับ  
ผู้อื่นอย่างเหมาะสม      
รับฟังผู้อ่ืนอย่างตั้งใจ 
และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

- สื่อสารเพ่ือ
แลกเปลี่ยน ข้อมูล
ทางสุขภาพ และ
ถ่ายทอดข้อมูลที่ไม่
ซับซ้อนให้กับ
ผู้รับบริการได้ และ
สื่อสารภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาล 

- สื่อสารและ
ถ่ายทอดข้อมูลให้กับ
ผู้รับบริการ รวมทั้ง
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับ
ผู้รับบริการ และ
ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 

- สื่อสาร 
ประสานงานกับ
ชุมชน และทีม 
สหสาขาวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม และ 
มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งน าเสนองาน
วิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษ  

PLO 4: ออกแบบการ
พยาบาล สร้างนวัตกรรม
ทางสุขภาพเพ่ือใช้ในการ
ดูแลสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
(specific) 

- แสดงออกถึงการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินผล หา
แนวทางการ
แก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล โดยใช้ข้อมูล 
และหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
- แก้ปัญหาโดยใช้
ความรู้ทางคณิต
ตรรกศาสตร์ 
 
 

- วิเคราะห์
สถานการณ์ ปัญหา
สุขภาพ สาเหตุปัจจัย
เพ่ือวางแผน
ออกแบบการ
แก้ปัญหาทางสุขภาพ 
โดยใช้ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
-ใช้ความรู้ทางระบาด
วิทยา สถิติประยุกต์
ได้อย่างถูกต้อง 

- ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทาง
สุขภาพเพ่ือใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ โดยใช้
หลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 
- ประยุกต์ใช้ความรู้
ทางสถิติและการวิจัย
ในการออกแบบการ
พยาบาลและ
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

- น าการออกแบบ
ทางการพยาบาล/
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ มาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  
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PLOs 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
PLO 5: แสดงออกถึง
การมีคุณธรรม
จริยธรรม โดยค านึงถึง
หลักการกาชาด และ
พหุวัฒนธรรม  
(specific) 

- มีพฤติกรรม
จริยธรรมทั่วไปในการ
ใช้ชีวิตในสังคม มีจิต
อาสาในการร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้อื่น สอดคล้องกับ
หลักการกาชาด 

- มีพฤติกรรม
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
ในการดูแล
ผู้รับบริการสอดคล้อง
กับหลักจริยธรรม 
หลักการกาชาดและ
พหุวัฒนธรรม  
มีความสามารถใช้
กระบวนการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมทางการ
พยาบาลใน
สถานการณ์จ าลอง 
และมีจิตอาสาในการ
ท ากิจกรรมช่วยเหลือ
สังคม 

- มีพฤติกรรม
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
ในการดูแล
ผู้รับบริการสอดคล้อง
กับหลักจริยธรรม 
หลักการกาชาดและ
พหุวัฒนธรรม 
สามารถใช้
กระบวนการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรมทางการ
พยาบาลใน
สถานการณ์ทาง
คลินิกที่ไม่ซับซ้อน 
และเป็นผู้น าในการ
ท ากิจกรรมจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 

- มีพฤติกรรม
จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
ในการดูแล
ผู้รับบริการ 
สอดคล้องกับหลัก
จริยธรรม หลักการ
กาชาดและพหุ
วัฒนธรรม สามารถ
ใช้กระบวนการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม
ทางการพยาบาลใน
สถานการณ์ทาง
คลินิกที่ซับซ้อนขึ้น 
และสามารถบูรณา
การกิจกรรมจิตอาสา
ในการบริการ
สุขภาพ/สาธารณภัย 

PLO 6: แสดงออกถึงการ
มีภาวะผู้น า นักปฏิบัติ
เชิงรุก และคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ
ทางการพยาบาล 
(Specific) 

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
-ปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิต สนใจใฝ่รู้ และ
แสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
- วิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนการพยาบาล
ผู้รับบริการที่มีภาวะ
พ่ึงพิงได้ 

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง               
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  
ถูกกาลเทศะ  
-น าความรู้ในการ
บริหารจัดการมาใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการ/งาน 
- วิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนการพยาบาล

- แสดงออกถึง
ความสามารถในการ
ปรับตัวต่อ
สถานการณ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม  
มีความสามารถในการ
วางแผนงานและ
ด าเนินการกิจกรรม
หรือโครงการร่วมกับ
เครือข่าย 
- วิเคราะห์ปัญหาและ
วางแผนการพยาบาล

- แสดงออกถึงการ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 
(change agent) ใน
การคิดและตัดสินใจ
ในการด าเนินการ
และแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม และ
มีคุณลักษณะ
ผู้ประกอบการ
ทางการพยาบาล 
- วิเคราะห์ปัญหา
และวางแผนการ
พยาบาล และมีการ
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PLOs 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
ในผู้รับบริการแต่ละ
ช่วงวัยได้  

ในผู้รับบริการมีการ
เจ็บป่วยที่ซับซ้อนได้  

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน
ได้  

PLO 7: ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน 
เพ่ือการเรียนรู้และการ
พัฒนา (Generic) 

- ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้จากแหล่งข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือและได้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 

- ใช้เทคโนโลยีในการ
สืบค้นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ อ่าน 
วิเคราะห์ แปลผลได้
ถูกต้อง และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

- น าเทคโนโลยีมาใช้
การวางแผนหรือ
ออกแบบในการ
แก้ปัญหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
หรือพัฒนางานได้
อย่างเหมาะสม 

- น าเทคโนโลยีมาใช้
การออกแบบ
ทางการพยาบาลใน
ระดับครอบครัว 
และชุมชน รวมทั้ง
การด าเนินงานด้าน
สุขภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

PLO 8: แสดงออกถึง        
ผู้มีความตระหนักรู้ใน
ตน มีบุคลิกภาพ และ 
ปฎิสัมพันธ์ที่ดี 
(Generic) 

- แสดงออกถึงการมี 
มรรยาท บุคลิกภาพที่
ดี  
- แสดงออกถึง
พฤติกรรมการ
ตระหนักรู้ในตนเอง 
และสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

- แสดงออกถึงทักษะ
ในการรับฟัง สนใจใน
ความรู้สึกของผู้อื่น 
และใส่ใจในสาระของ
การสื่อสาร สามารถ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- แสดงออกถึงทักษะ
ในการรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่าง 
สามารถแสดงความ
คิดเห็น ข้อคิดเชิง
วิพากษ์ในทาง
สร้างสรรค์ สามารถ
จัดการกับอารมณ์
ทางลบได้เหมาะสม 

- แสดงออกถึง
ทักษะในการให้
ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะ
การเสริมแรง/จูงใจ
ผู้ร่วมงาน และ
สามารถบริหาร
ความขัดแย้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
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11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
   

11.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลธิรา อุดชุมพิสัย วุฒิการศึกษา Ph.D. (Nursing)   
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   
11.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โรส  ภักดีโต วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต                  

 (การพยาบาลแม่และเด็ก)มหาวิทยาลัยมหิดล
     

11.3 อาจารย์ ดร. ณัฐชยา พลาชีวะ วุฒิการศึกษา Ph.D. (Nursing)    
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
     11.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ อุษา  วงศ์พินิจ            วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

   (การผดุงครรภ์ขั้นสูง) มหาวิทยาลัยมหิดล 
    

  11.5 อาจารย์นภาพร  พีรกวี   วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
   (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล  

     
    11.6 อาจารย์นันทภัค  ชนะพันธ์    วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

  (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)      
  มหาวิทยาลัยมหิดล  
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