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3.  ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ แผนที่แสดงการ  
     กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และสมรรถนะรายชั้นปีของนักศึกษาพยาบาล 

3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เชื่อว่า การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ให้การดูแลภาวะสุขภาพ

ทุกระดับของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค  การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ ทั้งในภาวะปกติและยามเกิดสาธารณภัย โดยบูรณาการความรู้จาก
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บนพ้ืนฐานของมนุษยธรรม คุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมายวิชาชีพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสสามารถปรับตัวและพัฒนา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้ความส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ สามารถดูแลผู้รับบริการ  และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ สอดคล้องกับ
หลักการกาชาด ภารกิจของสภากาชาดไทยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลง  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มุ่งผลิตบัณฑิต ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ ให้ เป็นบัณฑิตที่มีความดี 
ความเก่ง และมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก ให้การพยาบาลสอดคล้องกับหลักการกาชาดมี
ความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงจากสาธารณภัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าทัน มีภาวะ
ผู้น า คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี วิจารณญาณ ท างานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอ่ืน และสหสาขาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่า
และเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม สามารถด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ธ ารงวัฒนธรรมไทย ให้
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข 
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3.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

 รัฐบาลก าหนดให้วิชาชีพการพยาบาลเป็นสาขาขาดแคลน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของสังคม ดังนั้นการจัดหลักสูตรจึง
ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปทั้งในด้านการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภาวะสุขภาพ และ
บริบทของสังคมไทยและสังคมโลก เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต     สภากาชาดไทยและสังคม ทั้งนี้มี
การปรับโครงสร้างหลักสูตร สาระ เนื้อหาให้เหมาะสมและทันสมัย เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้มี
ความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
เป็นพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในการด ารงตนอย่างพอเพียง และปฏิบัติงานเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
ตอบสนองและสอดคล้องต่อสังคมสูงอายุ พหุวัฒนธรรม และสังคมดิจิทัล 
 
     3.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สามารถให้การพยาบาลด้วยความเมตตา การุณย์ ยึดหลักมนุษยธรรม
สอดคล้องกับหลักการกาชาด 

2. มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพและพหุวัฒนธรรม พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม 

3. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรค การ
ดูแลรักษา การฟื้นฟูสภาพ และการรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนทุกช่วงวัย ในภาวะสุขภาพต่าง 
ๆ และทุกระดับของระบบการบริการสุขภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
5. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ มีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตัดสินใจทางคลินิกได้

อย่างเหมาะสม 
6. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ 
7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันเพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล 
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเป็นสากล สื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
9. มีภาวะผู้น า มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสามารถท างานเป็นทีม 
10. มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
11. ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลกตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้

สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข 
12. มีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเอง 

วิชาชีพและสังคม 
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3.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

           คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ก าหนดให้บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และ มีความสุข โดยเน้น
ความเป็นกาชาด ได้แก่ มีมนุษยธรรม เมตตา การุณย์ จิตอาสา และมีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านสา
ธารณภัย ค านึงถึงประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้ 

 

คนด ี 1. มีคุณธรรม  จริยธรรม 
2. มีจิตอาสา 
3. สามารถให้การพยาบาล ด้วยความเมตตา การุณย์ 
4. ยึดหลักมนุษยธรรมสอดคล้องกับหลักการกาชาด  
5. มีความรับผิดชอบและมีวินัย 
6. เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก 

คนเก่ง 
 

1. มีความรอบรู้ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง   
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและค านึงถึง    
   พหุวัฒนธรรม 

          3. พัฒนานวัตกรรมและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ได้เหมาะสม   
          4. มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
          5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างรู้เท่าทัน  
          7. มีภาวะผู้น า สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์  
             ตัดสินใจทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม 
          8. ท างานเป็นทีม  
          9. ใฝ่รู ้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

มีความสุข 1. มีมุมมองเชิงบวก ศรัทธาในตนเองและองค์กร ตระหนักในคุณค่าและเชื่อมั่นใน 
   การพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
2. ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ตลอดจนธ ารงวัฒนธรรมไทยให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์                                 
   ได้อย่างมีความสุข 
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   3.5 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

รายวิชา/ผลการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะในการวิเคราะห์
และการสื่อสาร 

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

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

เข้าใจในหลักศาสนา จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการ
กาชาด ตลอดจนสิทธิ
มนุษยชน และสิทธิต่างๆ ใน
กระบวนการตัดสินใจเชิง
จริยธรรม 
2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ สังคม มีวินัย ตรงต่อ
เวลาและซ่ือสัตย์สุจริต 
4.  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
ท้ังในการด ารงตนและการ
ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อวิชาชีพการพยาบาล 
5. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้ 
รับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง  
และปกป้องสิทธิของ
ผู้รับบริการ 
6. มีจิตอาสาและเสียสละ 

1. มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์ที่
เกี่ยวขอ้ง ครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสุขภาพ 
และศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
พยาบาลและการน าไปใช้ในการให้การ
พยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
แสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การ
เรียนรู้แบบผู้ใหญ่ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการบริหารและการจัดการองค์กร 
5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 
และระบบจ าแนกขอ้มูลทางการพยาบาล 
6. มีความรู้ ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของประเทศ
และสังคมโลกท่ีมีผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพของประชาชน 
7. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท่ี
เกี่ยวขอ้งกับสาธารณภัย การพยาบาล 
และการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย 

1. ตระหนักรู้ในศักยภาพของ
ตนเองและพัฒนาให้มี
ความสามารถเพิ่มขึ้น 
2. สามารถสืบค้นและ
วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย 
3. สามารถน าข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจกัษ์ไปใช้ใน
การอ้างอิงและแก้ไขปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ 
4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้
จากศาสตร์ทางการพยาบาล
และศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
รวมท้ังประสบการณ์ทาง
วิชาชีพเป็นฐานในการ
ตัดสินใจให้การพยาบาลท่ี
ปลอดภัยและมีคุณภาพ 
5. สามารถใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การใช้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
การแก้ปัญหา 
6. สามารถพัฒนาวิธีการ
แก้ไขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความพอเพียงและ
สอดคล้องกับบริบททาง
สุขภาพท่ีเปลี่ยนไป 

1. ความสามารถใน
การปรับตัวเชิงวิชาชีพ 
และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค์กับ
ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน 
และบุคคลอื่นๆและ
เคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
2. สามารถท างานเป็น
ทีม ในบทบาทผู้น า
และสมาชิกทีม ท้ังทีม
การพยาบาล ทีมสห
สาขาวิชาชีพ และ
ชุมชน 
3. แสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น า ผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดี 
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
4. มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ี รับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ องค์กร และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

1. สามารถประยุกตใช
หลักตรรกะ คณิตศาสตร
และสถิติ ในการพยาบาล
อยางเหมาะสม  
2. สามารถแปลงขอมูลให
เป็นข่าวสารท่ีมีคุณภาพ  
รวมท้ังสามารถอ่าน 
วิเคราะห์ และถายทอด
ข้อมูลขาวสารแกผูอื่นได้
อย่างเข้าใจ  
3. สามารถสื่อสารได้อยาง
มีประสิทธิภาพท้ังการพูด 
การฟง การอาน  การ
เขียนและการน าเสนอ  
4. สามารถเลือกและใช
รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้อยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สถานการณและมี
จริยธรรม 

1. สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาล 
และการผดุงครรภ์อยางเปนองครวมและ
ปลอดภัย โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และ
ศิลปะทางการพยาบาล กระบวนการ
พยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ 
นวัตกรรม และการสื่อสารเชิงบ าบัดใน
การพยาบาลบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  
2. สามารถปฏิบัติการสรางเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การรักษาพยาบาล  และ
การฟนฟูสภาพ แกผู้รับบริการทุกภาวะ
สุขภาพและทุกชวงวัย ในทุกระดับของ
บริการสุขภาพ 
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยหลัก
มนุษยธรรม  เมตตา การุณย์ โดยยึดม่ัน
ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมายและสิทธิผูปวย  
4. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึงความเปนปัจเจกบุคคลและพหุ
วัฒนธรรม   
5. แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน     
ท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และ
ชุมชน  
6. สามารถปฏิบัติการพยาบาลสาธารณ
ภัยและการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย    
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3.6 สมรรถนะรายชั้นปีของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 สมรรถนะช้ันปีที่ 1 

1. ตระหนักในคุณค่าของการเป็นผู้ที่มีจิตอาสา  
2. มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ 
3. ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ มีมุมมองเชิงบวกและเป็นพลเมืองดีของสังคม 
4. ตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล 
5. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังการอ่านการเขียนและการน าเสนอ รวมถึงการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ 
6. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือความรอบรู้ และทันสมัย 
7. มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
8. มีความเข้าใจในกระบวนการพยาบาล 
9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
10. ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการเกิดภัย  
11. มีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

 สมรรถนะช้ันปีที่ 2 
1. ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 
2. น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. สื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพเบื้องต้น 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพ่ือน ามาใช้ได้ 
5. ให้การพยาบาลบุคคลแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติทางการพยาบาลได้ 
6. มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสาธารณภัยเบื้องต้น  
8. มีทักษะในการปฐมพยาบาลและการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ประสบภัย 
9. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 
10. มีความรู้ความเข้าใจความหมายและภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆได้ 

 สมรรถนะช้ันปีที่ 3 
1. เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา 
2. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้รับบริการได้ 
3. สร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมพยาบาลจากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นได้ 
4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้การพยาบาลบุคคลแบบองค์รวมครอบคลุมทั้ง 4 มิติทางการพยาบาลที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 
6. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการต่างวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
7. มีความรู้การจดัการความเสี่ยงสาธารณภัย 
8. มีทักษะการพยาบาลสาธารณภัย  
9. สามารถให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
10. ให้การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วย 
11. ให้การดูแลเด็กด้อยโอกาสและหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ 
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สมรรถนะช้ันปีที่ 4 

1. เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่มีการบูรณาการกับการบริการด้านสุขภาพ/สาธารณภัย 
2. สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้รับบริการและทีมสุขภาพได้ 
3. น าผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมพยาบาลไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลได้ 
4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ให้การพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติทางการพยาบาล  
6. มีทักษะการบริหารจัดการทางการพยาบาลและท างานเป็นทีม 
7. ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการในการเผชิญและจัดการทางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
8. ให้การปฐมพยาบาลและการกู้ชีวิตในบทบาททีมสุขภาพแก่ผู้ประสบสาธารณภัย 
9. สามารถให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การป้องกันสาธารณภัย และปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากสาธารณภัยแก่

ประชาชนได้  
10. ให้การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ 
11. ให้การดูแลกลุ่มพิการ เด็กที่มีความพร่องทางสติปัญญา และผู้ป่วยจิตเวชได้ 
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4.หลักสูตร    

 

4.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138 หน่วยกิต 
  4.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งหมวดวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   4 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา    14 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    102 หน่วยกิต 

- กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ    22 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาชีพ    80 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต 

4.3  รายวิชาในหลักสูตร 

                             ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต 
 

 1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 
1011111 หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

    (The Principle of the Red Cross and the International   
    Humanitarian Law) 

2(2-0-4) 
 
 

1021111 ความเป็นพลเมืองโลกบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(Global Citizen in Sufficiency Economy) 

2(2-0-4) 
 

 2) กลุ่มวชิามนษุยศาสตร์  4 
1011121     การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 

(Development of Critical Thinking and Creative Thinking) 
2(2-0-4) 

 
1021121 ตรรกวิทยา 

(Logic) 
2(2-0-4) 

 
 3) กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  8 

1011131 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(Applied Mathematics) 

2(2-0-4) 
 

1023131 เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(Chemistry for Health Science) 

2(1-3-2) 

1033131     ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    (Physics for Health Science)  

2(1-3-2) 

1041131 สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน 
(Environment in Our Daily Lives) 

2(2-0-4) 
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 4) กลุ่มวชิาภาษา  14 

1011141 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
(Thai for Communication) 

2(2-0-4) 
 

1021141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 
(English for Communication I) 

2(2-0-4) 
 

1031141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
(English for Communication II) 

2(2-0-4) 
 

1041142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 
(English for Communication III) 

2(2-0-4) 
 

1051142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 1 
(English for Work I) 

2(2-0-4) 
 

1061142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 2 
(English for Work II) 

2(2-0-4) 
 

1071143 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 3 
(English for Work III) 

2(2-0-4) 
 

 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ 
 1) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ 22 หน่วยกิต  

1013211 กายวิภาคศาสตร์ 
(Anatomy) 

3(2-2-5) 

1021211 จิตวิทยาพัฒนาการ  
(Developmental Psychology) 

1(1-0-2) 

1033211 สรีรวิทยา 
(Physiology) 

4(3-2-7) 
 

1043211 ชีวเคมีส าหรับพยาบาล 
(Biochemistry for Nurses) 

3(2-2-4) 
 

1051211     จุลชวีวิทยา 
    (Microbiology) 

2(2-0-4) 

1061211     ปรสิตวิทยา  
    (Parasitology) 

1(1-0-2) 

1071212 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 
(Pharmacology for Nurses) 

3(3-0-6) 
 

1081212 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 
(Pathophysiology for Nurses) 

2(2-0-4) 

1091212 ชีวสถิติ 
(Biostatistics) 

1(1-0-2) 

1101212 โภชนาการและโภชนบ าบัด 
(Nutrition and Nutritional Therapy) 

1(1-0-2) 

1111212 วิทยาการระบาด 
(Epidemiology) 

1(1-0-2) 
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 2) กลุ่มวิชาชีพ  80 หน่วยกิต  
    2.1) ภาคทฤษฎี  44 หน่วยกิต  

1011221 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล 
(Conceptual Bases in Nursing) 

1(1-0-2) 
 

1021221 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล 
(Nursing Informatics) 

1(1-0-2) 

1033221 กระบวนการพยาบาล 
     (Nursing Process) 

2(1-3-2) 

1041222 ทฤษฎีการพยาบาล 
 (Nursing Theory) 

1(1-0-2) 
 

1053222 การพยาบาลพื้นฐาน 
     (Fundamental  of  Nursing) 

3(2-3-4) 
 

1061222 การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
(Nursing Care for Health Promotion) 

1(1-0-2) 

1071222 จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
(Ethic and Law in Nursing Practice)    

2(2-0-4) 

1081222 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
(Child and Adolescent Nursing ) 

3(3-0-6) 
 

1091222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 
(Adult Nursing I) 

3(3-0-6) 
 

1101222 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
(Gerontological Nursing) 

2(2-0-4) 
 

1111223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 
     (Adult Nursing II) 

2(2-0-4) 
 

1121223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery I) 

3(3-0-6) 
 

1131223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
(Maternal Newborn Nursing and Midwifery II) 

3(3-0-6) 
 

1141223 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
     (Mental Health and Psychiatric Nursing) 

3(3-0-6) 
 

1153223      การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล            
     (Research and Innovation in Nursing) 

2(1-3-2) 

1163223 การพยาบาลสาธารณภัย 
     (Disaster Nursing) 

3(2-3-4) 
 

1171223 การจัดการทางการพยาบาล      
     (Nursing Management) 

2(2-0-4) 
 

1181224 การพยาบาลอนามัยชุมชน 
     (Community Health Nursing) 

3(3-0-6) 
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1191224 การรักษาโรคเบ้ืองต้น 
     (Primary Medical Care) 

2(2-0-4) 
 

1201224 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 
(Issues and Trends in Nursing Profession)    

2(2-0-4) 
 

 

 2.2) ภาคปฏิบัติ 36  หน่วยกิต  

1014222 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
     (Practicum  in  Fundamental  of  Nursing)  

3(0-9-0) 
 

1024222 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 
(Practicum in Nursing Care for Health Promotion) 

2(0-6-0) 

1034223 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
(Practicum in Child and Adolescent Nursing) 

4(0-12-0) 
 

1044223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 
(Practicum in Adult and Gerontological Nursing I) 

4(0-12-0) 
 

1054223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 
(Practicum in Adult and Gerontological Nursing II) 

3(0-9-0) 
 

1064223 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery I) 

4(0-12-0) 
 

1074224 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 
(Practicum in Maternal Newborn Nursing and Midwifery II) 

3(0-9-0) 
 

1084224 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
(Practicum in Mental Health and Psychiatric Nursing) 

4(0-12-0) 
 

1094224 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 
(Practicum in  Disaster Nursing) 

1(0-3-0) 

1104224 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 
(Practicum in  Community Health Nursing) 

2(0-6-0) 

1114224 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 
(Practicum in  Primary Medical Care) 

2(0-6-0) 

1124224 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ 
(Practicum in Nursing Management and  
Professional Skills) 

4(0-12-0) 
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ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

1011305 การท างานเป็นทีม 
(Team Working) 

2(2-0-4) 

1021305 พลวัตกลุ่ม 
(Group Dynamic) 

2(2-0-4) 
 

1031305 การเมืองและการปกครองของไทย 
(Thai  Politics  and  Government) 

2(2-0-4) 
 

1041305 วัฒนธรรมและสุขภาพของประชาคมโลก   
(Health and Culture of Global Citizens) 

2(2-0-4) 

1051305 ทักษะชีวิต 
(Life  Skills) 

2(2-0-4) 
 

1061305 ศิลปนิยม 
(Art  Appreciation) 

2(2-0-4) 
 

1071305 สังคีตนิยม 
     (Music Appreciation) 

2(2-0-4) 
 

1081305 การจัดการความเครียด 
(Stress Management) 

2(2-0-4) 
 

1091305 ภูมิปัญญาตะวันออกกับการดูแลสุขภาพ 
(Oriental Wisdom and Health Care) 

2(2-0-4) 
 

1101305 การสร้างอ านาจในตน 
(Self-Empowerment) 

2(2-0-4) 
 

1111305 มนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relationships) 

2(2-0-4) 
 

1121305 อารยธรรม  
(Civilization) 

2(2-0-4) 
 

1131305 สุนทรียศาสตร์   
(Aesthetics) 

2(2-0-4) 
 

1141305 การพัฒนาบุคลิกภาพ  
(Personality Development) 

2(2-0-4) 

1151305 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
(Sport  Science) 

2(2-0-4) 
 

1161305 จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     (Psychology of Conservation of Nature) 

2(2-0-4) 
 

1171305 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
(Health  Economics) 

2(2-0-4) 
 

1181305 ลีลาศเพ่ือสุขภาพ   
(Dancing for Health) 

2(2-0-4) 
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1191305 ว่ายน้ า  
(Swimming) 

2(2-0-4) 

1201305 สุขภาพและความงาม 
(Health and Beauty) 

2(2-0-4) 

1211305 ศิลปะการถ่ายภาพ  
(Photography) 

2(2-0-4) 

1221305 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
(Chinese Language for Daily Life Communication) 

2(2-0-4) 

 
 
 

5. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1011111 หลักการกาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 2(2-0-4) 
1021111 ความเป็นพลเมืองโลกบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   2(2-0-4) 
1011121 การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4) 
1011131 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2(2-0-4) 
1023131 เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2) 
1011141 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
1021141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 2(2-0-4) 
1013211 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 
1021211 จิตวิทยาพัฒนาการ        1(1-0-2) 
1011221 มโนทัศน์พื้นฐานทางการพยาบาล 1(1-0-2) 

 รวม 19(17-5-35) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1021121 ตรรกวิทยา 2(2-0-4) 
1031141 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 2(2-0-4) 
1021221 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล                           1(1-0-2) 
1033131 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(1-3-2) 
1033211 สรีรวิทยา 4(3-2-7) 
1043211 ชีวเคมีส าหรับพยาบาล 3(2-2-4) 
1051211 จุลชีววิทยา 2(2-0-4) 
1061211 ปรสิตวิทยา 1(1-0-2) 

 รวม 17(14-7-29)  
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ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 
รหสั ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1033221 กระบวนการพยาบาล 2(1-3-2) 
1041131 สิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
1XXX305 วิชาเลือกเสรี 2(2-0-4) 

 รวม 6(5-3-10) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1041142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2(2-0-4) 
1041222 ทฤษฎีการพยาบาล 1(1-0-2) 
1053222 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(2-3-4) 
1061222 การพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 1(1-0-2) 
1071222 จริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
1071212 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 3(3-0-6) 
1081212 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2(2-0-4) 
1091212 ชีวสถิติ 1(1-0-2) 
1101212 โภชนาการและโภชนบ าบัด 1(1-0-2) 

 รวม 16(15-3-30) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1051142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 1 2(2-0-4) 
1081222 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(3-0-6) 
1091222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1  3(3-0-6) 
1101222 การพยาบาลผู้สูงอายุ  2(2-0-4) 
1014222 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 3(0-9-0) 
1024222 ปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ 2(0-6-0) 

 รวม 15(10-15-20) 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1111212 วิทยาการระบาด 1(1-0-2) 
1061142 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 2 2(2-0-4) 
1XXX305 วิชาเลือกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 5(5-0-10) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1071143 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใช้งาน 3     2(2-0-4) 
1111223 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(2-0-4) 
1121223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
1034223 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4(0-12-0) 
1044223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 4(0-12-0) 

 รวม 15(7-24-14) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1131223 การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 
1141223 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(3-0-6) 
1153223 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 2(1-3-2) 
1054223 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0) 
1064223 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0) 

 รวม 15(7-24-14) 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1163223 การพยาบาลสาธารณภัย   3(2-3-4) 
1171223 การจัดการทางการพยาบาล      2(2-0-4) 
1XXX305 วิชาเลือกเสรี  2(2-0-4) 

 รวม 7(6-3-12) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
1181224 การพยาบาลอนามัยชุมชน 3(3-0-6) 
1191224 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 
1074224 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-0) 
1084224 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 4(0-12-0) 
1094224 ปฏิบัติการพยาบาลสาธารณภัย 1(0-3-0) 

 รวม 13(5-24-10) 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย 
รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 

1201224 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
1104224 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2(0-6-0) 
1114224 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-0) 
1124224 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลและทักษะวิชาชีพ 4(0-12-0) 

 รวม 10(2-24-4) 
 

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              138     หน่วยกิต 
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6. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  ก าหนดไว้ 2 คุณลักษณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของพยาบาลกาชาด 
โดยมีการพัฒนาดังนี้ 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย 

1.  ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยผ่านการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย 

- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ  

- ผลิตสื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในรูปแบบ  
    e-learning เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
- เพ่ิมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนานักศึกษาด้านการจัดการสาธารณภัยอย่าง

ต่อเนื่องจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 
- จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองและหรือ

สถานการณ์จริงร่วมกับหน่วยงานของสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอื่นๆ  
- ก าหนดให้นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้/ทักษะเรื่องการจัดการความ

เสี่ยงจากสาธารณภัยในแต่ละชั้นปี 
จิตอาสาและเมตตาการุณย์ 
 

1. ส่งเสริมเรื่องจิตอาสาและเมตตา การุณย์ผ่านการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย 

- สอดแทรกแนวคิดและปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและเมตตา การุณย์ในการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพทางการ
พยาบาล  

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสาและเมตตา การุณย์
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาวางแผนและด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
เสียสละเพ่ือส่วนรวม การช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

- ส่งเสริมนักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาหรืออาสาสมัครทั้งภายนอก
และภายในสถาบัน อย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อปี 

2. สนับสนุนการให้คุณค่าและมีต้นแบบของจิตอาสาและเมตตา การุณย์ 
- ยกย่องนักศึกษาที่มีจิตอาสาและเมตตาการุณย์ 
- ยกย่องครูต้นแบบ (Role Model) ด้านจิตอาสาและเมตตา การุณย์ 
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7.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    7.1 คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจใน
ห ลั ก ศ า ส น า  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการ
กาชาด ตลอดจนสิทธิมนุษยชน 
และสิทธิต่างๆ ในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์

3. มี ความรับผิดชอบต่อตน เอง 
วิชาชีพ สังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา
และซื่อสัตย์สุจริต 

4.  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ อ่ืนทั้งใน
การด ารงตนและการปฏิบัติงาน
และมีทั ศนคติ ที่ ดี ต่ อวิช าชี พ   
การพยาบาล 

5. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับรู้และ
เข้ า ใจสิ ท ธิ ของตน เอง  และ
ปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ 

6. มีจิตอาสาและเสียสละ 
 

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทุกรายวิชา
ห ม วด วิ ช าชี พ ทั้ งภ าค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
ภาคปฏิบัติ โดยรายวิชาทฤษฎีใช้วิธีการ
สอน ได้แก่ การบรรยาย การวิเคราะห์
กรณีตัวอย่าง การแสดงบทบาทสมมติ 
รายวิชาปฏิบัติทุกรายวิชาให้มีการปฏิบัติ
ต่ อผู้ รั บ บ ริก ารตามหลั กจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  สิทธิผู้ป่วย สิทธิ
เด็ก และการก าหนดให้มีกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในทุกรายวิชา 

2. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสะท้อน
พฤติกรรมของตนเองและของผู้ อ่ืนใน
สถาน การณ์ ต่ า งๆกั น  เพ่ื อ ช่ วย ให้
นักศึกษาเกิดความกระจ่างในค่านิยม
ของตนเองและพัฒนาค่านิยมที่ดีงามทั้ง
ในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. การส่งเสริมการออกแบบกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้เหมาะสมในแต่ละรายชั้นปีที่เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อยอดและต่อเนื่อง เช่น 
กิ จ ก ร ร ม ส อ ด แ ท ร ก ธ ร ร ม ะ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ข้อคิดหรือแนวทางใน
การด าเนินชีวิต โดยผ่านสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ โครงการสร้างจิตอาสา 

4. การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีสนับสนุนการมี
คุณ ธรรมจริ ยธรรม   เช่ น  ต้ น แบบ
นักศึกษาดีเด่นด้านจริยธรรม  หลักการ
กาชาด บทความ กลอน ค าคมที่ช่วย
กระตุ้นส านึกที่ดีและการให้คุณค่าทาง
จริยธรรมโดยผ่ านสื่ อต่ างๆ การจัด
สิ่งแวดล้อมในหอพักให้เหมาะกับการ
ประกอบศาสนกิจ 

5. การส่งเสริมการพัฒนาสื่อจริยธรรม เช่น 
หนังสั้น การเล่าเรื่องความดีของตนเอง
หรือผู้อื่นที่ประทับใจ และสื่อ  

    e-learning 

1. การสอบวัดความรู้ 
2. การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนใน

ชั้นเรียนและในการฝึกปฏิบัติ
บนคลินิก 

3. การแสดงความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
การสนทนากลุ่ม แบบบันทึก 
แบบประเมิน และแบบวัดที่
เกี่ ย ว ข้ อ ง ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรม 

4. ผู้ เรียนประเมินตน เอง ใน
รู ป แ บ บ ต่ า งๆ  เช่ น  ก า ร
สะท้อนคิด  และการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนใน
หั วข้ อ ก ารสอน ที่ ส่ ง เส ริ ม
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ใน ทุ ก
รายวิชา 

5. การประเมินด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม จากผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้รับบริการ บุคลากรทีม
สุขภาพ  กลุ่มเพ่ือนนักศึกษา 

6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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7.2 ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การ
ประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. มีความรอบรู้ เข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมายและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบสุขภาพ และศาสตร์
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพยาบาลและการ
น าไปใช้ในการให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแสวงหาความรู้ 
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ ผู้ ให ญ่ 
กระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการ
องค์กร 

5. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาล และระบบจ าแนกข้อมูลทางการ
พยาบาล 

6. มีความรู้ ความเข้าใจใน พหุวัฒนธรรม สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกที่มีผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพของประชาชน 

7. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณ
ภัย การพยาบาล และการจัดการความเสี่ยงจากสา
ธารณภัย 

1. ส่งเสริมการสร้างความรู้ผ่าน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้ วิ ธีการสอน
แบบ 

- กรณีศึกษา (Case 
Studies) 

- การอภิปรายกลุ่มย่อย  
  (Small Group 
Discussion) 

- การอภิปรายกลุ่มใหญ่  
  (Whole Group 
Discussion) 

- การอภิปรายเพื่อสะท้อน
ความคิด  (Reflecting 
Discussion) 

- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 

- การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง  
  (Story Telling) 
- การบันทึกการเรียนรู้ 
(Journal) 

- การบรรยาย (Lecture) 
ประกอบ 

  การถาม-ตอบ การท า
แบบฝึกหัด การสาธิตและ
สาธิตย้อนกลบั 

- การสอนแบบวิภาษวิธี 
(Dialectic) 

- การแก้ปัญหา (Problem 
Solving) 

- แผนผังความคิด (Concept 
Mapping) 

2. ส่งเสริมการสร้างความรู้ผ่าน
การบู รณ าการการใช้ สื่ อ

1. การสอบวัดความรู้
โดยใช้แบบสอบทั้ง
ปรนัยและอัตนัย 

2. การสังเกต
พฤติกรรมในการ
เรียน การตอบ
ค าถามในเนื้อหา
ความรู้ การน า
ความรู้มาใช้ในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 
การอภิปราย การ
ตอบค าถาม การ
แสดงความคิดเห็น 
การใช้ความรู้ในชั้น
เรียน/สถานการณ์
จ าลอง/ เกม/
บทบาทสมมติ 

3. การประเมินจาก
รายงานการ 
ศึกษาค้นคว้าและ
การน าเสนองานที่
ได้รับมอบหมาย 
เช่น ผลการ
วิเคราะห์
กรณีศึกษา การ
สะท้อนคิด การ
สร้างผังความคิด 

4.  การประเมินจาก
การท าโครงการ
และการสัมมนา 

5. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ 
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ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การ
ประเมินผล 
การเรียนรู ้

เท ค โน โล ยี  น วั ต ก ร รม 
งานวิจัยและหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ในการพยาบาล โดย
ใช้วิธีการสอนแบบ 

- สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 

- การสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน  
  (Research-based 
Learning) 

- การสอนที่เน้นการท า
โครงงาน (Project-based 
Learning) 

- การสร้างแผนผังความคิด  
  (Concept Mapping) 
- เกม (Games) 

3. ส่งเสริมการสร้างความรู้
ความเข้าใจในพหุ
วัฒนธรรม โดยใช้วธิีการ
สอนแบบ 

- กรณีศึกษา (Case 
Studies) 

- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- ทัศนศึกษา (Field Study) 
- การประชุมปรึกษาทางการ
พยาบาล (Case 
Conference) 

- การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 
  (Story Telling) 
- การบันทึกการเรียนรู้ 
(Journal) 

4. ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความเสี่ยงจาก
สาธารณภัย โดยใช้วิธีการ
สอนแบบ 

- การบรรยาย (Lecture) 
และวิเคราะห์สถานการณ์ 

- สาธิตและการสาธิต
ย้อนกลับ 
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ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การ
ประเมินผล 
การเรียนรู ้

(Demonstration and 
Return Demonstration) 

- สื่อ e-learning 
- กรณีศึกษา (Case 
Studies) 

- สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) 

- การฝึกภาคสนาม (Field 
Work) 

- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(Extracurricular 
Activities) 

 
7.3 ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. ตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเอง
และพัฒนาให้มีความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

2. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

3. สามารถน าข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ไปใช้ในการอ้างอิงและ
แก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

4. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้องค์ความรู้จาก
ศาสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นฐาน
ในการตัดสินใจให้การพยาบาลที่
ปลอดภัยและมีคุณภาพ 

5. สามารถใช้ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การใช้ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

6. สามารถพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหา
ที่มีประสิทธิภาพ มีความพอเพียง
และสอดคล้องกับบริบททาง
สุขภาพที่เปลี่ยนไป 

1. การพัฒนาทักษะทางปัญญาความคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยใช้วิธีการสอนแบบ 

- การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
- แผนผังความคิด (Concept Mapping) 
- กรณีศึกษา (Case Studies) 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย  
  (Small Group Discussion) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่  
  (Whole Group Discussion) 
- การอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด 
(Reflecting Discussion) 

- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
- การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 
  (Story Telling) 
- วิธีการสืบสอบ (Inquiry) 
- จิตตปัญญาศึกษา 
  (Contemplative Education) 

2. การสร้างเสริมทักษะทางปัญญาในการ 
บูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรม งานวิจัยและหลักฐานเชิง

1. การสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบ
สอบปรนัยและอัตนัย 

2. การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดจาก
ก า ร ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การ
คิ ดอย่ าง เป็ น ระบบ  ได้ แก่ 
ผลงานนักศึกษา เช่น รายงาน
ผลการอภิปรายที่มีหลักฐาน
จ าก แ ห ล่ งข้ อ มู ล อ้ า ง อิ งที่
หลากหลายและถูกต้อง 

3. ประเมินการสะท้อนคิดจากการ
แสดงความคิดเห็นในระหว่าง
เรียน 
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ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
 ประจักษ์ในการพยาบาล โดยใช้วิธีการ

สอนแบบ 
- สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
- การบรูณาการ (Integration) 
- การสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน  
  (Research-based Learning) 
- การสอนที่เน้นการท าโครงงาน 
(Project-based Learning) 

- การสร้างแผนผังความคิด  
  (Concept Mapping) 
- เกม (Games) 

3. พัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแยกความ
แตกต่างของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและน ามาใช้ในการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ โดยใช้วิธีการสอน
แบบ 

- กรณีศึกษา (Case Studies) 
- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- การสอนที่เน้นการท าโครงงาน 
(Project-based Learning) 

- การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล 
(Case Conference) 

- การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง  
  (Story Telling) 
- การบันทึกการเรียนรู้ (Journal) 
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7.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. ความสามารถในการปรับตัวเชิง
วิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ส ร้ า งส รรค์ กั บ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร 
ผู้ร่วมงาน และบุคคลอ่ืนๆและ
เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น 

2. ส ามารถท า งาน เป็ น ที ม  ใน
บทบาทผู้น าและสมาชิกทีม ทั้ง
ทีมการพยาบาล ทีมสหสาขา
วิชาชีพ และชุมชน 

3. แสดงออกซึ่งภาวะผู้น า ผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และ
เหมาะสมกับสถานการณ ์

4. มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ 
รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

1. การส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้ อ่ืน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
สร้างสรรค ์โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
- การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นหลัก (Problem Based 
Learning) 

- การอภิปรายกลุ่มย่อย  
  (Small Group Discussion) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่  
  (Whole Group Discussion) 
- การอภิปรายเพื่อสะท้อนความคิด   
  (Reflecting Discussion) 
- การระดมความคิด (Brain Storming) 
- การสัมมนา (Seminar) 
- การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วม 
  (Cooperative Problem Solving) 
- สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- เกม (Games) 
- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชา
ภาคปฏิบัติที่ให้มีการท างานร่วมกับ
เพ่ือน ทีมพยาบาลและทีมสหสาขา  

2 . ส่ ง เส ริ มทั กษ ะความ เป็ น ผู้ น าก าร
เปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 
- การอภิปรายกลุ่มย่อย  
  (Small Group Discussion) 
- การอภิปรายกลุ่มใหญ่  
  (Whole Group Discussion) 
- การอภิปรายเพ่ือสะท้อนความคิด 

(Reflecting Discussion) 
- การระดมความคิด (Brain Storming) 
- การสัมมนา (Seminar) 
- สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- การสอนแบบปฏิบัติ งานเต็มเวลา  

(Field Experience Instruction) 
- การท างานเป็นทีม  
   (Team-based Learning) 

1. การประเมินผู้เรียนในการเป็น
ผู้น าและผู้ตาม ในสถานการณ์
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

2. การประเมินความสามารถในการ
ท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน และ
การท างานร่วมกับทีมสหสาขา 
อ ย่ า งมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ
สร้างสรรค์ 

3. การประเมินการแสดงออกที่    
เหมาะสม และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ
ความสนใจในการพัฒนาตนเอง
ในด้าน วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
 
4. การประเมินการสะท้อนคิดของ

นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ใน ง า น ที่ เป็ น
กิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

5. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
- ห้องเรียนกลับทาง  
   (Flipped Classroom) 
- การสอนที่เน้นการแก้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Based Learning) 
- การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง  
  (Story Telling) 
- จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ทั้ งใน

หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงภาวะ
ผู้น าในหลากหลายสถานการณ์ 

3. ส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองและความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพ โดยใช้วิธีการสอน
ดังนี้ 
- การอภิปรายเพ่ือสะท้อนความคิด 

(Reflecting Discussion) 
- บทบาทสมมติ (Role Play) 
- การสอนแบบปฏิบัติ งาน เต็ม เวลา 

(Field Experience Instruction) 
- การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง 
  (Story Telling) 
- การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากบุคคล

ต้นแบบ (Role Model) 
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7.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1. สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ 
คณิตศาสตรและสถิติ ในการ
พยาบาลอยางเหมาะสม  

2. สามารถแปลงขอมูลให เปน      
ขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้ ง
สามารถอ่าน วิเคราะห์  และ             
ถายทอดข้อมูลขาวสารแกผูอ่ืน
ได้อย่างเข้าใจ  

3 . ส าม ารถสื่ อ ส าร ได อย างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การ  
ฟง การอาน  การเขียนและ
การน าเสนอ  

4. สามารถเลือกและใชรูปแบบ
การน าเสนอสารสนเทศ ตลอด
จนใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ และ
มีจริยธรรม 

1. พัฒนาทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล
ทั้ งการพูด การฟง และการเขียนใน   
กลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน ผูสอน และ
บุ คคลที่ เกี่ ยวของในสถานการณ ที่
หลากหลาย ในรายวิชาภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2. พัฒนาความสามารถในการวิเคราะหและ
การถ่ายทอดข้อมูลผ่านการน าเสนอดวย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น คลิปวิดีโอ สื่อ
หนังสั้น ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

3. ส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
ใช้สื่ อออนไลน์  เช่น E-learning หรือ 
CAI  

 

1. การประเมินผลงานตามกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใชแบบ
สังเกต และแบบประเมิน ทักษะ
การพูด การเขียน  

2. ผลงานในรูปแบบรายงานและการ
ประเมินโดยผู้รับบริการ อาจารย์ 
และผู้ใช้บัณฑิต 

3. การน าเสนอและการโต้ตอบผ่าน
การสื่อสารออนไลน์  

 

 
7.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ผลการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 
การเรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู ้

1 . ส าม ารถป ฏิ บั ติ ทั กษ ะการ
พยาบาล และการผดุงครรภ์
อย ่างเปนองครวมและปลอดภัย 
โดยประยุกต์ ใช้ศาสตร์และ
ศิ ล ป ะ ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล 
กระบวนการพยาบาล หลักฐาน
เชิงประจักษ์ นวัตกรรม และ
การสื่อสารเชิงบ าบัดในการ
พยาบาลบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน  

2. สามารถปฏิบัติการสรางเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาพยาบาล  และการฟนฟู
สภาพ แกผู้รับบริการทุกภาวะ
สุขภาพและทุกชวงวัย ในทุก

    การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพผ่านการ
เ รี ย น รู้ ทั้ ง ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
สถานการณ์จ าลอง และสภาพการณ์จริง
ในคลินิกและชุมชน โดยวิธีการสอน 
ไดแ้ก่ 

1. การสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ 
2. การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล

ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ 
3. การแสดงบทบาทสมมติ 
4. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดย

ประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการ
พ ย าบ าล  ก ระบ วน ก ารพ ย าบ าล 
หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสาร
เชิ งบ าบั ด ใน ก า รพ ย า บ าล บุ ค ค ล 
ครอบครัว  และชุ มชน  ภาย ใต้ การ

1. การประเมินทักษะการปฏิบัติ
ทักษะเชิงวิชาชีพ ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล
สถานการณ์จ าลองผู้ป่วยสมมติ 

2. การประเมินทักษะการปฏิบัติการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

3. การประเมินจากข้อมูลป้อนกลับ
(feedback) ผู้ รั บ บ ริ ก า ร 
พยาบาล พ่ี เลี้ ย ง  บุ คล ากรใน 
แหล่งฝึก 

4. การสังเกตการณ์การปฏิบัติการ
พ ย า บ า ล ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า กั บ
ผู้รับบริการในแหล่งฝึก 

5. การสอบปฏิบัติการในคลินิก/ 
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
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ผลการเรียนรู้ 

 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนา 

การเรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

การเรียนรู ้
ระดับของบริการสุขภาพ 

3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวย
หลักมนุษยธรรม  เมตตา การุณย์ 
โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย
และสิทธิผูปวย  

4. สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดย
ค านึงถึงความเปนปัจเจกบุคคล
และพหุวัฒนธรรม   

5. แสดงภาวะผู้น าในการปฏิบัติงาน 
ท างานร่ วมกั บที มสหสาขา
วิชาชีพ และชุมชน  

6. สามารถปฏิบัติการพยาบาลสาธารณ
ภัยและการจัดการความเสี่ยงจาก   
สาธารณภัย    

ควบคุมดูแลของอาจารย์  พยาบาล      
พ่ีเลี้ยง  

5. การสอนข้างเตียง  
6. การประชุมปรึกษาปัญหาก่อนและหลัง

ปฏิบัติงาน  
7. การมอบหมายให้ศึกษาผู้ รับบริการ

รายบุคคล การตรวจเยี่ยม การประชุม
ปรึกษาปัญหาทางการพยาบาล และการ
ให้ความรู้ การให้ค าปรึกษาผู้รับบริการ 

8. บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ
วิชาการแก่สั งคมหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  

9. การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง/การ
มีส่วนร่วมในงานสาธารณภัย 

6. รายงานกรณีศึกษาและแผนการ
พยาบาลประจ าวัน 

7. การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
กรณีศึกษาและประเด็นจริยธรรม
ในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

8. ผลการประเมินทักษะทางวิชาชีพ
จากผลการบูรณาการการเรียน
การสอนกับบริการวิชาการแก่
สังคม และ/หรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 
 
 

 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 8.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ ศรียารัตน์   วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาล 

    จิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 8.2 อาจารย์ศรินรัตน์  วัฒนธรนันท์   วุฒิการศึกษา 
        พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
        (การพยาบาลผู้ใหญ่)    
        มหาวิทยาลยัมหิดล  
 

 8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
        (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา จันทร์ขาว   วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
    (สาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) 

        คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
        มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 8.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ตีวารี  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   
        (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
********************************* 


