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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2563) 
____________________ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ         : พยาบาลศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย            :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
  ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Nursing Science Program 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย   ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
          ชื่อย่อ  : พย.บ. 
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Nursing Science  
          ชื่อย่อ  : B.N.S. 
 
3. วิชาเอก  
     ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร  
  5.1 รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560  
  5.2 ประเภทของหลักสูตร  
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
  5.3 ภาษาที่ใช้  
    ภาษาไทย 
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  5.4 การรับเข้าศึกษา  
    นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  
  5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
    หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
    ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร 
   6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563  
   6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
   6.3 คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 
   6.4 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชมุ ครั้งที่ 2/2562  
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
   6.5 สภาการพยาบาล ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
   6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร อนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 

   
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ในปีการศึกษา 2565 (เปิดด าเนินการปีการศึกษา 2563) 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับ 
ตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

8.2 พยาบาลประจ าสถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ/การบริการที่มีกฎหมายคุ้มครอง ภาครัฐและ
เอกชน 

8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ขัดกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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    13.2  กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน      
         – ไม่มี - 
 

  13.3  การบริหารจัดการ 
ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ในการวางแผนด าเนินงาน การจัดท าแผนการศึกษา 

จัดการเรียนการสอน การประเมินผลรายวิชา และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวชี้วัดรายปีของการด าเนินการหลักสูตร   
รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ที่คณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยฯเปิดสอน มีการ

มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ประสานรายวิชา เพ่ือประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   1.1 ปรัชญา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เชื่อว่า การพยาบาล คือ การรักษาความสมดุล
ของผู้รับบริการให้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติสุขในระดับสูงสุด และรักษาสมดุลของระบบระหว่างผู้รับบริการ  
สิ่งแวดล้อม และภาวะสุขภาพ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตและ
สุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเชื่อในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ตอบสนองการมีปฏิสัมพันธ์ของมโนทัศน์ทางการพยาบาล ซึ่งเป็น
พลวัตระหว่าง คน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาลในทุกมิติของระบบสุขภาพทั้งในภาวะสุขภาพดี การ
เจ็บป่วย และระยะท้ายของชีวิต  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เชื่อในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้
โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ จึงมุ่งพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของนักศึกษา ให้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามพัฒนาการที่สมวัย ภายใต้สังคมที่มี
ความก้าวหน้าและความพลิกผันทางเทคโนโลยี พัฒนาให้ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานความ
สนใจใฝ่รู้โดยศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ในศูนย์สาธิตและการเรียนรู้หรือ
การฝึกฝนการปฏิบัติทางการพยาบาลจากสถานการณ์จ าลองเพ่ือความมั่นใจของนักศึกษาและเกิดความปลอดภัย 
มั่นใจต่อบริการบุคคล ครอบครัวและชุมชน  ก่อนการฝึกในสถานการณ์บริการสุขภาพจริงในท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีของชุมชน ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับอย่างปลอดภัย 
โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและความเท่าเทียมกันทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ของบัณฑิตที่
มีอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ “มีใจรักบริการในชุมชนท้องถิ่น”  
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   1.2 ความส าคัญ     
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งอยู่ในภาวะขาดแคลนของระบบบริการสุขภาพไทย ที่
คาดหวังให้สัดส่วนพยาบาล 1 คนต่อประชากร 400 คนโดยต้องเพ่ิมการผลิตอย่างต่อเนื่องประมาณ 4 เท่าจากที่มี
อยู่ในปัจจุบันของประเทศไทย(ความต้องการ 50,000 ผลิตได้ 10,000 คนต่อปี, กฤษดา  แสวงดี, 2559) จึงมีการ
สนับสนุนการผลิตพยาบาลในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พ้ืนที่ 4 จังหวัด
ภาคเหนือฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร ไม่มีสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนตั้งอยู่ ท าให้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพรุนแรงและการพัฒนาสุขภาพชุมชนท้องถิ่น
ขาดความต่อเนื่อง การศึกษาข้อมูลนักศึกษาพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาในส่วนของสถาบันของรัฐจะกลับไปท างาน
ในหน่วยงานของรัฐ แต่ส่วนที่ส าเร็จจากสถาบันเอกชนจะไปท างานที่โรงพยาบาลเอกชนเพราะค่าตอบแทนสูงกว่า  
จึงไม่สามารถทดแทนพยาบาลในหน่วยงานที่ตั้งในภูมิภาคที่ขาดแคลนได้ ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการผลิต
พยาบาลในภูมิภาคเพ่ือการจัดการศึกษาในพื้นที่ และคัดเลือกนักศึกษาจากพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการจ้างงานในบ้านเกิด
และส่งเสริมให้พยาบาลปฏิบัติงานในชนบทมากขึ้น (วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, 2559 )  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมีความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือเปิดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
ให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและสามารถชี้น าสังคมด้านสุขภาพ โดยเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการการช่วยเหลือด้านสุขภาพในแต่ละช่วงวัย มีองค์ความรู้ในศาสตร์การพยาบาลในทุกมิติ สุขภาพ 
ครอบคลุมภาวะสุขภาพดี การเจ็บป่วย ระยะท้ายของชีวิต ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงความต่างของวัฒนธรรม โดย
มีความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเยาวชนเข้าศึกษา การก าหนดเงื่อนไข
เพ่ือท้องถิ่นและจัดการศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งในสถานบริการสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น จัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงและในสภาพจริงเพ่ือให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และ
คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ให้เกิดบัณฑิตวิชาชีพการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ สามารถเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสมกับปฏิสัมพันธ์ของคน-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพและการพยาบาล ภายใต้การดูแลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นที่มี
ความต่างทางวัฒนธรรม ด้วยหลักวิชาการยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกติกาทางสังคม 
 
       1.3 วัตถุประสงค์  
     การจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในสถานบริการสุขภาพและใน
ชุมชน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  

  1.3.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวข้อง  ใน  
          สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
  1.3.2 สามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการพยาบาลครอบครัวและชุมชนที่มี  
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         ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทร มีเมตตากรุณา เคารพ  
         ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วง  
         ชีวิต และทุกภาวะสุขภาพโดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  1.3.3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.4 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการ  
          พยาบาลและการปฏิบัติตนเชิงสร้างสรรค์  
  1.3.5 มีสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้า ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือหลักวิชาการท่ีเชื่อถือได้ใน  
          การปฏิบัติงานและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  1.3.6 สามารถใช้กระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล   
          ปัญหาทางสุขภาพ สร้างเสริมการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 
  1.3.7 แสดงภาวะผู้น า และสามารถบริหารจัดการในการท างานร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ และ  
         ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
  1.3.8 มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพ การเป็นผู้ประกอบการสถาน  
          บริการสุขภาพ 
  1.3.9 มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอ้ืออาทร เมตตา กรุณาและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ  
          ตนเองและผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเอง 
  1.3.10 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล 
  1.3.11 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิของ   
           พยาบาลในการปกป้องชื่อเสียงของวิชาชีพ 
  1.3.12 เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็นพลเมือง 
           ดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก   
  1.3.13 มีจิตสาธารณะ และด ารงตนในบทบาทผู้ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
           ด้วยการมีจิตอาสา เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

      1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา   
นักศึกษา 
รายช้ันปี 

ทักษะ/คุณลักษณะ/สมรรถนะของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเคารพ
ศักดิ์ศรีของตนเองและผู้ อ่ืน แยกแยะสิ่งควรไม่ควรได้เพ่ือด าเนินชีวิตด้วยหลักเหตุผล    
สามารถปรับตัวเพ่ือการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ   พัฒนา
ความสนใจใฝ่รู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

ชั้นปีที่ 2   มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือ
ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน การสร้างเสริมสุขภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถสื่อสาร
ด้วยความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน มีความเอ้ืออาทร เมตตากรุณาใน
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นักศึกษา 
รายช้ันปี 

ทักษะ/คุณลักษณะ/สมรรถนะของนักศึกษา 

การสื่อสารและให้การดูแลบุคคล ครอบครัว  ยึดมั่นในการรักษาความลับของผู้อ่ืน ใช้หลัก
กฎหมาย หลักสิทธิและจรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อดิจิทัล 

ชั้นปีที่ 3 แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล รู้คุณค่าชีวิตและคุณค่าวิชาชีพด้วยการ
เคารพสิทธิและความลับในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการทุกช่วงชีวิต ทุกภาวะสุขภาพในชุมชนและสถานบริการสุขภาพ  มีความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือการใช้สถิติในการปฏิบัติงาน  สามารถใช้กระบวนการวิจัย 
กระบวนการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การดูแลสุขภาพ
ครอบครัวและชุมชน การใช้ข้อมูลตามหลักวิชาการในการท างาน ยอมรับและเข้าใจความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคคลและชุมชน 

ชั้นปีที่ 4 แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงเหตุผล และคิดอย่างเป็นระบบ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
และตัดสินใจแก้ปัญหา  สามารถแสดงภาวะผู้น าทางการพยาบาล บริหารจัดการในการท างานร่วมกับทีม
สุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องในชุมชน  การพัฒนาเพ่ือเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ  และด ารงตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม ด้วยการมีจิตสาธารณะ และจิตอาสา เสียสละ อุทิศเวลาเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมทั้งในการบริการพยาบาล การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ เป็นสมาชิกของสังคมที่ได้เอ้ืออาทร
และเข้าใจผู้อื่นเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก   

 
      1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร   

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนของหลักสูตร นักศึกษาจะมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ี 
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 
  1.5.1 มีคุณธรรม จริยธรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ  
                            สังคม  เคารพสิทธิและคุณค่าของผู้อื่นและตนเอง 
  1.5.2 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะและการมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล 
  1.5.3 มีความรอบรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญและสามารประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์  
                            ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลได้   
                            ทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 

 1.5.4  สามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการพยาบาลครอบครัวและ  
                ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน และให้การ  
                พยาบาลด้วยความเอื้ออาทร มีเมตตากรุณา เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและ  
                ผู้อื่น เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการโดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
            1.5.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และมีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการ  
                      พยาบาลเชิงสร้างสรรค์  
   1.5.6 มีสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้า ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์/หลักวิชาการท่ีเชื่อถือได้  
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                ในการปฏิบัติงานและในท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   1.5.7 สามารถใช้กระบวนการวิจัย และกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาทางการ  
                พยาบาล ปัญหาทางสุขภาพ สร้างเสริมการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชน 

  1.5.8 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี ภายใต้ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
  1.5.9 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  1.5.10 แสดงภาวะผู้น า และสามารถบริหารจัดการในการท างานร่วมกับทีมสุขภาพ ผู้รับบริการ   
                             และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและด ารงตนในบทบาทผู้ให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อ  
                             ชุมชนท้องถิ่น และสังคมด้วยการมีจิตอาสา เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  1.5.11 สามารถบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง เพ่ือการเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ภายใต้  
                              กฏหมายวิชาชีพ 

   1.5.12 เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็น  
                  พลเมืองดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก   

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาหลักสูตร (5 ปี) 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แผนการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาในการดูแลครอบครัว
และชุมชนท้องถิ่น 
 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบ
ให้มีการพัฒนานักศึกษาที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 
2. ส่งเสริมการท างานวิจัยและ 
บริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น 
 
3. จัดกิจกรรม “ระบบครอบครัว
พยาบาล” โดยใช้ครอบครัวใน
ชุมชนเป็นฐานการจัดครอบครัว
เสมือนและนักศึกษาพยาบาลเป็น
สมาชิกครอบครัว 
 
 
 
 

1. ผลการประเมินของผู้เรียนต่อ
สมรรถนะการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
หลังการเรียนรู้รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ 
2. จ านวนงานวิจัยและโครงการบริการ
วิชาการท่ีนักศึกษาได้ร่วมด าเนินการใน
ชุมชน  
3.1จ านวนครอบครัวในชุมชนที่มี
นักศึกษาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัว
เสมือนรายวิชาที่ใช้ครอบครัวและชุมชน
เป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน 
3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชน
ต่อการปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล 
4. ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
ด้านความรู้ความสามารถ ในการดูแล
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะใน
การพัฒนานวัตกรรมทางการ
พยาบาล หรือการดูแลสุขภาพ
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ทางการพยาบาล พัฒนาความรู้
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ  
2. จัดเตรียมงบประมาณเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
ในชุมชนท้องถิ่น หรือนวัตกรรมสื่อ
ที่ใช้ในชุมชนเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพครอบครัว และชุมชน
ท้องถิ่น 
 
 

1. รายละเอียดของรายวิชาที่มีการ
ออกแบบกิจกรรมหรือบูรณาการให้
นักศึกษามีทักษะในการพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว ชุมชน 
 
 2. จ านวนนวัตกรรมและสื่อ ที่นักศึกษา
พัฒนาเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 
1 ชิ้นต่อปีการศึกษา 
  
 

3. แผนการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความพร้อมเข้า 
สู่การปฏิบัติงานวิชาชีพการ
พยาบาล 
 

1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติที่เน้นการ
ใช้สื่อการสาธิต สถานการณ์จ าลอง  
ที่ทันสมัยเสมือนในสถานบริการ 
2. จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรแหล่งฝึกโดยปรากฏไว้
เป็นคู่มือการฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามความต้องการของ
ผู้เรียนและความต้องการของสถาน
บริการในรายวิชาปฏิบัติการ
ประสบการณ์วิชาชีพ 
4.จัดให้มีการสอบปฏิบัติเป็นส่วน
หนึ่งของการสอบประมวลก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
 
 

1.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และ
แหล่งฝึกต่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา 
 
2.ผลการประเมินของนักศึกษาปีสุดท้าย
ต่อความพร้อมของตนเองและความพึง
พอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะ 
 
3. ผลการติดตามบัณฑิตหลังส าเร็จ
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยการประเมินไม่
ต่ ากว่าระดับดี 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. แผนการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

1. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา
ทางการพยาบาล 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม 
กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษทั้งใน
และนอกชั้นเรียน 
 

1. จ านวนรายวิชาทางการพยาบาลมีการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 1 หัวข้อ 
อย่างน้อย 1 รายวิชาทุกปีการศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 20
สามารถอ่านบทความหรือน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 
3. จ านวนนักศึกษาร้อยละ 100  
สอบผ่านการทดสอบสมรรถนะทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

  
 

หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1 ระบบ 
    ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
    มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปีที ่2 และชั้นปีที ่3 ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา  
  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
    ไม่มี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
     - ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
           ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
           ภาคฤดูร้อน             เดือนเมษายน – มิถุนายน 
    - การจัดการเรียนการสอนในเวลา มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละไม่
เกิน 35 ชั่วโมง  
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      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จากสถานศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง เน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
  2.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ             
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลก าหนด เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรง ความ
ผิดปกติในการมองเห็น หูหนวก หูตึง โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ เป็นต้น รวมถึงมี
ปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ หรือความพิการอ่ืนๆ  
  2.2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 150 เซนติเมตร  
 2.2.4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  

2.2.5 กรณีท่ีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย 
2.2.6 คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการรับสมัครผู้เข้าศึกษา

ประจ าปีการศึกษา และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

2.3 และ 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์     
(1) นักศึกษาไทย กลุ่มชาติพันธุ์และนักศึกษาต่างชาติ 

 
ปัญหา กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. การปรับตัวในด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

1. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
2. จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการและ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามี
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง กรณีนักศึกษา
ที่มีปญัหาต้องได้รับการส่งต่ออย่าง
เป็นระบบ 
3. จัดโครงการ/กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ และ 
ติดตามประเมินการปรับตัวของ
นักศึกษาในการใช้ชีวิต 
 
4. พบปะผู้ปกครองนักศึกษา หรือ
ครอบครัวเสมือนใน “ระบบ
ครอบครัวพยาบาล”ในชุมชน

1. อัตราการลาออกของนักศึกษา
ใหม่ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของจ านวน
นักศึกษาแรกเข้า 
2. นักศึกษาร้อยละ 100 มีอาจารย์
ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
3. นักศึกษาแรกเข้าร้อยละ 100 ที่
มีคะแนนความเครียดอยู่ใน
ระดับสูง หรือคะแนนการปรับตัว
ต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอยู่
ในระดับต่ า ได้รับการให้ค าปรึกษา 
4. นักศึกษาร้อยละ 100 ที่มี
แนวโน้มของปัญหาด้านการ
ปรับตัวหรือด้านวิชาการ จัดให้
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ปัญหา กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการดูแลและ
ช่วยเหลือนักศึกษาด้านการปรับตัว
หรือด้านวิชาการ โดยช่วยเหลอื
นักศึกษาท่ีมีปัญหาเป็นรายบุคคล 
 

ได้รับการดูแลร่วมกันระหว่าง
ครอบครัว-อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
ปรับตัวและเรียนต่อในหลักสูตรได้ 
โดยได้รับการช่วยเหลือจัดสอน
เสริมในรายวิชาตามความต้องการ
ของนักศึกษา ใช้วิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
ทบทวนแบบจับคู่ แบบกลุ่มย่อย 
5. ผลประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษามีจ านวนกลุ่มเสี่ยงลดลง 

2. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และการสืบค้นข้อมูลไม่เพียงพอ 

1. ชี้แจงนักศึกษาเกี่ยวกับประกาศ   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
เกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ส าหรับนักศึกษา 
 
2. สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้น การน าเสนอ การใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
3. สนับสนุน/ดูแลให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือให้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา  

1.นักศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
ทราบและเข้ารับการประเมิน โดย
มีผลการประเมินการสอบความรู้
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และการ
ใช้งาน เบื้องต้นของนักศึกษาจาก
ตัวชี้วัดด้วยการทดสอบปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 
2. นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
สอบผ่านการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และการประยุกต์ใช้งานจากการ
ปฏิบัติการน าเสนอข้อมูลตามที่
มหาวิทยาลัยฯก าหนด  
3. จ านวนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้เข้าร่วมโครงการที่พัฒนา
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษาอย่างน้อย 1 
โครงการต่อปีการศึกษา 
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   2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
    ก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2562 (ภาคผนวก ข-1) 
 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอ้งใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 
16 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 8 ปีการศึกษา 
  3.1 หลักสูตร 
    3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                      136 หน่วยกิต 
 
    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
       3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                        30 หน่วยกิต 
          1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร          9  หน่วยกิต 
          2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6  หน่วยกิต 
          3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6  หน่วยกิต 
          4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6  หน่วยกิต 
            และเลือกเรียนในกลุ่ม 1) - 4) ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
       3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                               100 หน่วยกิต 
              1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                20 หน่วยกิต 
              2) กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล              80 หน่วยกิต 

(1) ภาคทฤษฎี        (43 หน่วยกิต) 
            (2) ภาคปฏิบัติการพยาบาล         (37 หน่วยกิต) 
          3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ไม่น้อยกว่า      9    หน่วยกิต 
บังคับเรียน                           6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental English     
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

English for Communication    
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                ไม่น้อยกว่า   3      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 

Thai Language Usage Skills    
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Language and Communication for Specific Purposes  
1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน     3(2-2-5) 

English for Standardized Test 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Japanese for Communication    
1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Chinese for Communication    
1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว       3(3-0-6) 

Fundamental Chinese for Tourism  
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 

Korean for Communication    
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 

Fundamental Burmese     
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

Burmese for Communication  
   

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้     ไม่น้อยกว่า   6      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

Human Behavior and Self-Development 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making Skill  
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 

Ethics and Human Beings     
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Facts of Life       
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6) 

Buddhism        
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6) 

Information for Study and Research  
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 

Aesthetics of Visual Arts    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 

Aesthetics of Performing Arts   
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 

Music Appreciation       
3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า        3(3-0-6) 

Leadership Development     
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6) 

Personality Development and the Arts of Socializing  
  

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้      ไม่น้อยกว่า   6      หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 

History of Thai Society and Culture 
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 

Public Mind and Civic Social Engagement   
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 

Interdisciplinary Social Science for Development  
2501005 ก าแพงเพชรศึกษา       3(2-2-5) 
  Kamphaeng Phet Studies 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 

Globalization and Localization   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 

ASEAN Studies       
2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6) 

Human Beings, Community, and Environment  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 

Local Resource Management   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย    3(3-0-6) 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3(3-0-6) 

Introduction to Laws  
3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ       3(3-0-6) 

Business Initiation     
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Finance in Daily Life     
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 

Entrepreneurship      
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     3(3-0-6) 

The King’s Philosophy for Local Development 
 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า    6      หน่วยกิต 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4    ไม่น้อยกว่า   3      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ     3(2-2-5) 
  21st Century Skills for Living and Occupations 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต     3(2-2-5) 

Sports and Recreation for Quality of Life  
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 

Exercise for Health    
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 

Science and Technology for Daily Life  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    3(3-0-6) 

Environments and Natural Resources Conservation          
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
4071001 สุขภาพและสุขอนามัย        3(3-0-6) 

Health and Health Care     
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Mathematics in Daily Life    
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Mathematics and Decision Making   
4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Computer and Information Technology  
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       3(2-2-5) 

Website Design and Development  
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน       3(2-2-5) 

Package Software for Application  
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 

Agriculture in Daily Life     
5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 

Food for Health      
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 

Technology in Daily Life 

 
       2) หมวดวิชาเฉพาะ                   100     หน่วยกิต 
        2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          20       หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา                                น(ท-ป-อ) 
7071001  ชีวเคมี                    2(1-2-3) 
  Biochemistry 
7071002  จิตวิทยาพัฒนาการ                  2(2-0-4) 
   Developmental Psychology 
7071003  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                   2(1-2-3) 
  Microbiology and Parasitology 
7071004  กายวิภาคศาสตร์       3(2-2-5) 
  Anatomy 
7071005  สรีรวิทยา                  3(2-2-5) 
  Physiology 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
7072006  พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล                2(2-0-4) 
  Pathophysiology for Nurse 
7072007  การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันการเจ็บป่วย                     2(2-0-4) 
   Health Promotion and Illness Prevention 
7072008  เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล                     2(2-0-4) 
  Pharmacology for Nurse            
7072009  โภชนาการและโภชนบ าบัด                 2(1-2-3) 
  Nutrition and Diet therapy 
 
        2.2) กลุ่มวิชาชีพการพยาบาล                         80      หน่วยกิต 
     2.2.1 ภาคทฤษฎี   43      หน่วยกิต  
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา                                น(ท-ป-อ) 
7072110  แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล      2(2-0-4) 
    Concepts Theories, and Nursing Process 
7072111  การพยาบาลพ้ืนฐาน                  3(1-4-4) 
  Fundamental of Nursing 
7072112 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1                 2(2-0-4) 
  Pediatric and Adolescent Nursing 1 
7072113  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล     2(2-0-4) 
       Laws and Ethics in Nursing Profession 
7072114  การพยาบาลผู้ใหญ่ 1                 3(3-0-6) 
   Adult Nursing 1 
7072115  การพยาบาลผู้สูงอายุ           2(2-0-4) 
   Gerontological Nursing 
7072116  การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล      2(2-0-4)    
  Communication and Information in Nursing   
7072117  การพยาบาลอนามัยชุมชน  1             2(2-0-4) 
   Community Health Nursing 
7072118          การพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น 2         2(2-0-4)   
                      Pediatric and Adolescent Nursing 2 
7073122          วิจัยทางการพยาบาล            3(2-2-5) 
                      Nursing Research 
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รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา                                      น(ท-ป-อ) 
7073123  การพยาบาลผู้ใหญ่ 2                      3(3-0-6) 
  Adult Nursing II 
7073124  ประเด็น และแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล                       2(2-0-4)   
  Issues and Nursing Trends 
7073125          การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1                      3(3-0-6) 
                      Maternity - Newborn Nursing and Midwifery I 
7073127  การพยาบาลอนามัยชุมชน  2                         2(2-0-4) 
                     Community Health Nursing II 
7073128          การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                                 3(3-0-6) 
  Psychiatric and Mental Health Nursing 
7073129          การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2                       3(3-0-6) 
                      Maternity - Newborn Nursing and Midwifery II 
7074136          การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น               2(2-0-4) 
                      Primary Medical Care 
7074137  การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล                       2(2-0-4)  
  Nursing Administration and Management 
 
 2.2.2) ภาคปฏิบัติ           37    หน่วยกิต 
รหัสรายวิชา   ชื่อรายวิชา                                             น(ท-ป-อ) 
7072219   ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน                             4(0-12-0)    
          Fundamental of Nursing Practicum 
7072220   ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ                        2(0-6-0)  
   Gerontological Nursing Practicum 
7072221   ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1                       3(0-9-0) 

  Community Health Nursing Practicum 1 
7073226   ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น              4(0-12-0) 
   Pediatric and Adolescent Nursing Practicum 
7073230   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1                                4(0-12-0) 
   Maternity - Newborn Nursing and Midwifery Practicum I 
7073231    ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1                              4(0-12-0)   
   Adult Nursing Practicum I 
7073232   ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช และสุขภาพจิต                       3(0-9-0) 

  Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum 



 
29 
 

 

7073233   ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2                         2(0-6-0) 
   Adult Nursing Practicum II 
7074234   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2            3(0-9-0) 
   Maternity - Newborn Nursing and Midwifery Practicum II 
7074235        ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2                       3(0-9-0) 

  Community Health Nursing Practicum II 
7074238   ปฏิบัติการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น                 2(0-6-0)  

   Primary Medical Care Practicum 
7074239   ปฏิบัติการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล                      2(0-6-0) 

  Nursing Administration and Management Practicum 
7074240   ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล (ไม่น้อยกว่า 60 ชม)                   1(0-3-0) 

   Nursing Professional Practicum           
  

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า             6   หน่วยกิต 
       ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หรือรายวิชาจากหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้การรับรอง โดยไม่ซ้ ากับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้ว  

กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเปิดให้นักศึกษาเลือกเรียน เพ่ือส่งเสริม 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และสมรรถนะบัณฑิตจ านวน 4 วิชา ดังนี้ 
7070001  นวัตกรรมทางสุขภาพ                     3(2-2-5) 
   Health Innovation 
7070002   การศึกษาเพ่ือจิตส านึกใหม่                    3(2-2-5) 
                     Education for a New Consciousness 
7070003  การพยาบาลฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย                  3(2-2-5) 
                      Emergency and Disaster Nursing 
7070004  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ                     3(2-2-5) 
                     English for Nursing Profession 
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     3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป  xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ:พ้ืนฐานวิชาชีพ 7071001 ชีวเคมี 2(1-2-3) 
7071002 จิตวิทยาพัฒนาการ 2(2-0-4) 
7071003 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 21 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป  xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

เฉพาะ:พ้ืนฐานวิชาชีพ 7071004 กายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5) 
7072005 สรีรวิทยา 3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
เฉพาะ:พ้ืนฐานวิชาชีพ 7072006 พยาธิสรีรวิทยาส าหรับพยาบาล 2(2-0-4) 

7072008 เภสัชวิทยาส าหรับพยาบาล 2(2-0-4) 
7072009 โภชนาการและโภชนบ าบัด 2(1-2-3) 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7072007 การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย 2(2-0-4) 
7072110 แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล 2(2-0-4) 
7072111 การพยาบาลพ้ืนฐาน 3(1-4-4) 
7072112 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 2(2-0-4) 

กลุ่มวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7072113 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 

7072114 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 3(3-0-6) 
7072115 การพยาบาลผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 
7072116 การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล 2(2-0-4) 
7072117 การพยาบาลอนามัยชุมชน 1 2(2-0-4) 
7072118 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 2(2-0-4) 
7072219 ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 4(0-12-0) 

รวมหน่วยกติ 17 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7072220 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2(0-6-0) 
7072221 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 1 3(0-9-0) 
รวมหน่วยกิตสะสม 5 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7073122 วิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5) 
7073123 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 3(3-0-6) 
7073124 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4) 
7073125 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 3(3-0-6) 
7073226 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 4(0-12-0) 

รวมหน่วยกิต 15 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7073127 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 2(2-0-4) 
7073128 การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช 3(3-0-6) 
7073129 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2 3(3-0-6) 
7073230 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 4(0-12-0) 
7073231 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 4(0-12-0) 

รวมหน่วยกิต 16 
 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7073232 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 3(0-9-0) 
7073233 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 2(0-6-0) 

รวมหน่วยกิต 5 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7074234 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์2 3(0-9-0) 
7074235 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 3(0-9-0) 
7074136 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4) 
7074137 การบริหารและการจัดการทางการพยาบาล 2(2-0-4) 

รวมหน่วยกิต 10 
 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะ:วิชาชีพการพยาบาล 7074238 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-0) 
7074239 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2(0-6-0) 
7074240 ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล 1(0-3-0) 

ไม่นับหน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต 5 

 
หมายเหตุ: ก าหนดให้เรียนรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หลังจากทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ

การพยาบาล โดยฝึกปฏิบัติไม่น้อยกว่า 60 ชม เป็นเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร 
 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
   ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 

 




