หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลทัวไป
่
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science
๒. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พย.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Nursing Science
ชื่อย่อ : B.N.S
๓. วิ ชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
๔. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๔๗ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ( ๔ ปี ) ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักเรียนไทย
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๕.๕ การให้ปริ ญญาแก่ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

๒

๖. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบ
หลักสูตร
๑. พ.อ.หญิง สมพิศ พรหมเดช
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
คุณวุฒกิ ารศึกษา วท.ม.(การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. พ.อ.หญิง จิรารัตน์ จีนวัฒนะ
ตาแหน่ง อาจารย์หวั หน้าภาควิชา
คุณวุฒกิ ารศึกษา พย.ม. (การพยาบาลมารดาและทารก) มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
๓. พ.ท.หญิงบุศย์รนิ ทร์ อารยะธนิตกุล
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
คุณวุฒกิ ารศึกษา M.S.N. (Nursing of Children) University of Pennsylvania, USA.
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖
๔. พ.ท.หญิงอายุพร ประสิทธิเวชชากูร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
คุณวุฒกิ ารศึกษา วทม. (พยาบาลสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗
๕. พ.ต.หญิง นุสรา วรภัทราทร
ตาแหน่ง อาจารย์พยาบาล
คุณวุฒกิ ารศึกษา พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘

๓

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เชื่อว่าการพยาบาลเป็ นวิชาชีพทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพอนามัย
แก่บุคคลทุกกลุ่มวัยในระดับบุ คคล ครอบครัว และชุมชนทัง้ ในภาวะสุขภาพดี ภาวะเสีย่ งและภาวะ
เบี่ย งเบนทางสุ ข ภาพในระยะเฉี ย บพลัน เรื้อ รัง ตลอดจนบุ ค คลที่อ ยู่ ใ นระยะสุ ด ท้า ยของชีว ิต
มุ่งพัฒนาศักยภาพของผูร้ บั บริการ โดยครอบคุลมทัง้ ด้านการส่ง เสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การ
ดูแลรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสภาวะโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรม จริยธรรม เน้นการพยาบาลแบบองค์รวมในทุกระดับของบริการสาธารณสุข มีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพการพยาบาลและทางทหาร โดยยึดมันในจรรยาบรรณวิ
่
ชาชีพ มีวนิ ัย มีคุณลักษณะทาง
ทหาร มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีภาวะผู้นา พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและดารงชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
๑. มีความรูแ้ ละสามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างเป็ นองค์รวม รวมทัง้ ใช้กระบวนการพยาบาล
ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว ชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพในทุกระดับของระบบบริการสุขภาพ
๒. มีความรูค้ วามสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและ
การฟื้ นฟูสภาพแก่ผูใ้ ช้บริการทุกช่วงวัยและทุกระดับของสถานบริการสุขภาพอย่างเท่า
เทียมกันโดยคานึงถึงความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม
๓. มีความศรัทธาในวิชาชีพ ยึดมันในคุ
่ ณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและ
สิทธิผปู้ ่ วย ตลอดจนมีความเอือ้ อาทร มีจติ อาสา มีหวั ใจของความเป็ นมนุษย์
๔. สามารถใช้ความรูท้ างการพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการบาดเจ็บทางทหารในการวางแผน
บริหารจัดการ ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ และการส่งต่อผูป้ ระสบภัยในภัยพิบตั สิ าธารณะและยามสงคราม
๕. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีวจิ ารณญาณ
๖. มีความสามารถด้านการสือ่ สาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูแ้ ละการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล มีความพร้อมในการเข้าสูส่ มาชิกประชาคมอาเซียน
๗. มีคุณลักษณะผูน้ าทางวิชาชีพการพยาบาลและผูน้ าทางทหารทีด่ ี มีวนิ ัย มีคุณธรรม และ
จริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบตั ติ ามแบบ
ธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
๘. มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมันในระบอบ
่
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
๙. เป็ นผูแ้ สวงหาความรู้ สร้างองค์ความรูโ้ ดยใช้กระบวนการวิจยั และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและนาผลการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

๔

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนิ นการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
เป็ นระบบทวิภาค ตามระเบียบกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๓ (ภาคผนวกที่ ๓)
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น สาหรับการเรียนชัน้ ปี ท่ี ๑ ชัน้ ปี ท่ี ๒ และชัน้ ปี ท่ี ๓
จานวน ๘ สัปดาห์
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
๒. การดาเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนิ นการเรียนการสอน แบ่งเป็ น
๒.๑.๑ การจัดการเรียนการสอนปี การศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา และภาคฤดูรอ้ น
ภาคการศึกษาที่ ๑ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูรอ้ น
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
๒.๑.๒ การจัดการเรียนการสอน โดยจัดในเวลาปกติใช้เวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และจัดการเรียนการสอนไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๕ ชัวโมง
่
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๒.๒.๑ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนทีเ่ ลือก
เรียนวิชาเพิม่ เติมทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๒.๒.๒ เป็ นผูม้ คี วามประพฤติดี
๒.๒.๓ มีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ ร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่ วยหรือเป็ นโรคติดต่อ
ร้ายแรง หรือมีความผิดปกติทเ่ี ป็ นอุปสรรคต่อการศึกษา
๒.๒.๔ มีคุณสมบัตอิ ่นื ครบถ้วน ตามเกณฑ์ระเบียบทีว่ ทิ ยาลัยฯ ใช้กาหนดในการ
คัดเลือก (ภาคผนวกที่ ๕)
๒.๓ แผนการรับนักเรียนและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
รับปี ละ ๘๐ คน คาดว่าจะมีผสู้ าเร็จการศึกษาปี ละ ๘๐ คน
จานวนนักเรียน
ชัน้ ปี ท่ี ๑
ชัน้ ปี ท่ี ๒
ชัน้ ปี ท่ี ๓
ชัน้ ปี ท่ี ๔
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักเรียนแต่ละปี การศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๒๕๕๙
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๑๖๐
๒๔๐
๓๒๐
๓๒๐
๘๐
๘๐

๕

๒.๔ ระบบการจัดการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชัน้ เรียน
□ แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
□ แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
□ แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
□ อื่น ๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้าม มหาวิ ทยาลัย
ไม่มี
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จานวนหน่ วยกิ ต
๑๔๗ หน่วยกิต
๓.๑.๒ โครงสร้ า งหลัก สู ต ร องค์ ป ระกอบของหลัก สู ต รแบ่ ง เป็ นหมวดวิช า
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
๑๔๗ หน่วยกิต แบ่งเป็ น
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่
๓๐ หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
๑๑๑ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
๒๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพ
๗๗ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านทหาร
๕ หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิ ชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๓๐ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จานวน ๗ หน่ วยกิ ต
วทศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
ANGE101 General Education for Human Development
วทศท ๑๐๒ สังคมศึกษาพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
ANGE102 Social Studies for Human Development
วทศท ๒๐๓ ศิลปะวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๒ (๑-๒-๓)
ANGE 203 Arts and Science for Human Development
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ จานวน ๑๑ หน่ วยกิ ต
วทศท ๑๐๔ คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
๒ (๑-๒-๓)
ANGE 104 Mathematics in Daily Life
วทศท ๑๐๕ ฟิ สกิ ส์ในชีวติ ประจาวัน
๒ (๒-๐-๔)
ANGE 105 Physics in Daily Life
วทศท ๑๐๖ ชีววิทยาและสิง่ แวดล้อม
๓ (๓-๐-๖)

๖

ANGE 106 Biology and Ecology
วทศท ๑๐๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ANGE 107 Information Technology
วทศท ๒๐๘ หลักเศรษฐศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐาน
ANGE 208 Basic Economics
กลุ่มวิ ชาภาษา จานวน ๑๒ หน่ วยกิ ต
วทศท ๑๐๙ ทักษะการใช้ภาษาไทย
ANGE 109 Thai Language Skills
วทศท ๑๑๐ ภาษาอังกฤษ ๑
ANGE 110 English 1
วทศท ๒๑๑ ภาษาอังกฤษ ๒
ANGE 211 English 2
วทศท ๓๑๒ ภาษาอังกฤษ ๓
ANGE 312 English 3
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ ๑๑๑ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาพื้นฐานวิ ชาชีพ ๒๙ หน่ วยกิ ต
วทฉฐ ๑๐๑ ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
ANSB 101 Health System and Health Promotion
วทฉฐ ๒๐๒ หลักและวิธกี ารสอน
ANSB 202 Principles and Teaching Methods
วทฉฐ ๓๐๓ วิทยาการระบาด
ANSB 303 Epidemiology
วทฉฐ ๑๐๔ เคมีทวไป
ั่
ANSB 104 General Chemistry
วทฉฐ ๑๐๕ กายวิภาคศาสตร์
ANSB 105 Anatomy
วทฉฐ ๑๐๖ สรีรวิทยา
ANSB 106 Physiology
วทฉฐ ๑๐๗ พยาธิสรีรวิทยา
ANSB 107 Pathophysiology
วทฉฐ ๑๐๘ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ANSB 108 Microbiology and Parasitology
วทฉฐ ๒๐๙ เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน
ANSB 209 Basic Pharmacology
วทฉฐ ๒๑๐ ชีวเคมี
ANSB 210 Biochemistry

๒ (๑-๒-๓)
๒(๒-๐-๔)

๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒-๕)

๒(๑-๒-๓)
๒(๑-๒-๓)
๑(๑-๐-๒)
๓(๒-๒-๕)
๓(๒-๒- ๕)
๓(๒–๒-๕)
๒(๒–๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๓(๓-๐-๖)
๓(๒-๒-๕)

๗

วทฉฐ ๒๑๑ โภชนบาบัด
ANSB 211 Diet Therapy
วทฉฐ ๓๑๒ สถิตแิ ละชีวสถิติ
ANSB 312 Statistics and Biostatistics
กลุ่มวิ ชาชีพ ๗๗ หน่ วยกิ ต
ภาคทฤษฎี ๕๑ หน่ วยกิ ต
วทฉพ ๑๐๑ แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
ANSN 101 Concepts and Theories in Nursing
วทฉพ ๑๐๒ กระบวนการพยาบาล
ANSN 102 Nursing process
วทฉพ ๒๐๓ การพยาบาลพืน้ ฐาน
ANSN 203 Basic Nursing
วทฉพ ๒๐๔ จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
ANSN 204 Ethics and Laws in Nursing Profession
วทฉพ ๒๐๕ ปั ญหาสุขภาพผูใ้ หญ่และการพยาบาล ๑
ANSN 205 Adult’s Health Problem and Nursing 1
วทฉพ ๒๐๖ ปั ญหาสุขภาพผูใ้ หญ่และการพยาบาล ๒
ANSN 206 Adult’s Health Problems and Nursing 2
วทฉพ ๒๐๗ การพยาบาลผูส้ งู อายุ
ANSN 207 Gerontological Nursing
วทฉพ ๒๐๘ การพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบาดเจ็บทางทหาร
ANSN 208 Military Emergency and Traumatic Nursing
วทฉพ ๒๐๙ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑
ANSN 209 Children and Adolescent Nursing 1
วทฉพ ๒๑๐ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒
ANSN 210 Children and Adolescent Nursing 2
วทฉพ ๓๑๑ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑
ANSN 311 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 1
วทฉพ ๓๑๒ การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒
ANSN 312 Maternal-Newborn Nursing and Midwifery 2
วทฉพ ๓๑๓ สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ANSN 313 Mental Health and Psychiatric Nursing
วทฉพ ๓๑๔ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
ANSN 314 Community Health Nursing 1
วทฉพ ๓๑๕ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
ANSN 315 Community Health Nursing 2

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๔(๓-๒-๗)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๒-๕)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)
๔(๓-๒-๗)
๓(๓-๐-๖)
๔(๓-๒-๗)
๒(๒-๐-๔)
๒(๒-๐-๔)

๘

วทฉพ ๓๑๖ การรักษาโรคขัน้ ต้น
๒(๒-๐-๔)
ANSN 316 Primary Medical Care
วทฉพ ๓๑๗ การวิจยั ทางการพยาบาล ๑
๑(๑-๐-๒)
ANSN 317 Nursing Research 1
วทฉพ ๓๑๘ นวัตกรรมทางการพยาบาล
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANSN 318 Nursing Innovation
วทฉพ ๔๑๙ การวิจยั ทางการพยาบาล ๒
๒(๑-๒-๓)
ANSN 419 Nursing Research 2
วทฉพ ๔๒๐ การบริหารการพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
ANSN 420 Nursing Administration
วทฉพ ๔๒๑ สัมมนาทางการพยาบาล
๒(๑-๒-๓)
ANSN 421 Seminar in Nursing
ภาคปฏิ บตั ิ ๒๖ หน่ วยกิ ต
วทฉป ๒๐๑ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลพืน้ ฐาน
๒(๐-๘-๒)
ANSP 201 Basic Nursing Practicum
วทฉป ๒๐๒ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ ๑
๒(๐-๘-๒)
ANSP 202 Adult and Elderly Nursing Practicum 1
วทฉป ๓๐๓ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ ๒
๒(๐-๘-๒)
ANSP 303 Adult and Elderly Health Problems Practicum 2
วทฉป ๓๐๔ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบาดเจ็บทางทหาร ๑(๐-๔-๑)
ANSP 304 Military Emergency and Traumatic Nursing Practicum
วทฉป ๓๐๕ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑
๓(๐-๑๒-๓)
ANSP 305 Maternal - Newborn Nursing and Midwifery Practicum 1
วทฉป ๓๐๖ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๒
๓(๐-๑๒-๓)
ANSP 306 Maternal - Newborn Nursing and Midwifery Practicum 2
วทฉป ๓๐๗ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
๒(๐-๘-๒)
ANSP 307 Children and Adolescent Nursing Practicum
วทฉป ๓๐๘ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลจิตเวชศาสตร์
๒(๐-๘-๒)
ANSP 308 Psychiatric Nursing Practicum
วทฉป ๔๐๙ ปฏิบตั กิ ารรักษาโรคขัน้ ต้น
๒(๐-๘-๒)
ANSP 409 Primary Medical Care Practicum
วทฉป ๔๑๐ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน
๓(๐-๑๒-๓)
ANSP 410 Community Health Nursing Practicum
วทฉป ๔๑๑ ปฏิบตั กิ ารบริหารการพยาบาล
๑(๐-๔-๑)
ANSP 411 Nursing Administration Practicum

๙

วทฉป ๔๑๒ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลรวบยอด
๓(๐-๑๒-๓)
ANSP 412 Comprehensive Nursing Practicum
กลุ่มวิ ชาเฉพาะด้านทหาร ๕ หน่ วยกิ ต
วทฉท ๑๐๑ การฝึกวิชาทหาร
๒ (๑-๒-๓)
ANSM 101 Military Training
วทฉท ๒๐๒ วิชาทหาร ๑
๑(๑-๐-๒)
ANSM 202 Military 1
วทฉท ๓๐๓ การบริการทางการแพทย์ในสนาม
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANSM 303 Medical Field Service
วทฉท ๔๐๔ วิชาทหาร ๒
๑(๑-๐-๒)
ANSM 404 Military 2
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี ๖ หน่ วยกิ ต
เลือก ๑ วิ ชา ๑ หน่ วยกิ ต จากรายวิชา ดังนี้
วทลส ๑๐๑ นาฎศิลป์
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANEL 101 Thai Classical Dance
วทลส ๑๐๒ ดนตรีไทย
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANEL 102 Thai Music
วทลส ๑๐๓ ดนตรีสากล
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANEL 103 Western Music
เลือก ๑ วิ ชา ๑ หน่ วยกิ ต จากรายวิชา ดังนี้
วทลส ๑๐๔ พลศึกษา – ว่ายน้า
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANEL 104 Physical Education – Swimming
วทลส ๑๐๕ พลศึกษา – เทนนิส
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANEL 105 Physical Education – Tennis
วทลส ๑๐๖ พลศึกษา – ลีลาศ
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
ANEL 106 Physical Education – Social Dance
เลือก ๑ วิ ชา ๒ หน่ วยกิ ต จากรายวิชา ดังนี้
วทลส ๒๐๗ พลวัตกลุ่มและการทางานเป็ นทีม
๒(๑-๒-๓)
ANEL 207 Group Dynamic and Team Working
วทลส ๒๐๘ มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๒(๑-๒-๓)
ANEL 208 Human Relations and Personality Development
เลือก ๑ วิ ชา ๒ หน่ วยกิ ต จากรายวิชา ดังนี้
วทลส ๔๐๙ ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๒(๑-๒-๓)
ANEL 409 English for Efficient Communication
วทลส ๔๑๐ ทักษะการจัดการความรูเ้ พือ่ เตรียมสูว่ ชิ าชีพ
๒(๑-๒-๓)
ANEL 410 Knowledge Management Skills for Professional Preparation

๑๐

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
ชัน้ ปี ที่ ๑
รหัสวิ ชา
วทศท ๑๐๑
วทศท ๑๐๔
วทศท ๑๐๖
วทศท ๑๐๗
วทฉฐ ๑๐๔
วทฉฐ ๑๐๕
วทฉท ๑๐๑
รวม ๑๗

ภาคการศึกษาที่ ๑
การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
ชีววิทยาและสิง่ แวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคมีทวไป
ั่
กายวิภาคศาสตร์
การฝึกวิชาทหาร
หน่ วยกิ ต ( ๒๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๑๗ (๑๑-๑๒-๒๘)

ชัน้ ปี ที่ ๑
รหัสวิ ชา
วทศท ๑๐๒
วทศท ๑๐๕
วทศท ๑๐๙
วทศท ๑๑๐
วทฉฐ ๑๐๑
วทฉฐ ๑๐๖
วทฉฐ ๑๐๘
รวม ๑๙

ภาคการศึกษาที่ ๒
สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
ฟิ สกิ ส์ในชีวติ ประจาวัน
ทักษะการใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ๑
ระบบสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
สรีรวิทยา
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
หน่ วยกิ ต ( ๒๕ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๒-๒-๕)
๑๙ (๑๓-๑๒-๓๒)

ชัน้ ปี ที่ ๑
รหัสวิ ชา
วทฉฐ ๑๐๗
วทฉพ ๑๐๑
วทฉพ ๑๐๒
วทลส ๑๐๑ - ๑๐๓
วทลส ๑๐๔ - ๑๐๖
รวม ๘

ภาคฤดูร้อน
พยาธิสรีรวิทยา
แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
กระบวนการพยาบาล
เลือกเสรี (ดนตรี)
เลือกเสรี (พลศึกษา)
หน่ วยกิ ต (๑๕ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๔-๐-๔)
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
๘ (๑๓-๒-๒๗)

๑๑

ชัน้ ปี ที่ ๒
รหัสวิ ชา
วทศท ๒๐๓
วทศท ๒๑๑
วทฉฐ ๒๐๙
วทฉฐ ๒๑๐
วทฉพ ๒๐๓
วทฉพ ๒๐๕
วทฉท ๒๐๒
รวม ๑๙

ภาคการศึกษาที่ ๑
ศิลปะวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
ภาษาอังกฤษ ๒
เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน
ชีวเคมี
การพยาบาลพืน้ ฐาน
ปั ญหาสุขภาพผูใ้ หญ่และการพยาบาล ๑
วิชาทหาร ๑
หน่ วยกิ ต (๒๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๑-๒-๓)
๓ (๒-๒-๕)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๒-๕)
๔ (๓-๒-๗)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๑-๐-๒)
๑๙ (๑๕-๘-๓๔)

ชัน้ ปี ที่ ๒
รหัสวิ ชา
วทฉฐ ๒๐๒
วทฉฐ ๒๑๑
วทฉพ ๒๐๖
วทฉพ ๒๐๔
วทฉพ ๒๐๗
วทฉพ. ๒๐๙
วทฉป ๒๐๑
วทฉป ๒๐๒
รวม ๑๘

ภาคการศึกษาที่ ๒
หลักและวิธกี ารสอน
โภชนบาบัด
ปั ญหาสุขภาพผูใ้ หญ่และการพยาบาล ๒
จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
การพยาบาลผูส้ งู อายุ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๑
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลพืน้ ฐาน
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ ๑
หน่ วยกิ ต ( ๓๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๘-๒)
๒ (๐-๘-๒)
๑๘ (๑๓-๑๘-๓๑)

ชัน้ ปี ที่ ๒
รหัสวิ ชา
วทศท ๒๐๘
วทฉพ ๒๐๘

ภาคฤดูร้อน
หลักเศรษฐศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐาน
การพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบาดเจ็บ
ทางทหาร
วทฉพ ๒๑๐
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒
วทลส ๒๐๗ - ๒๐๘ เลือกเสรี
รวม ๙ หน่ วยกิ ต ( ๒๒ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๔-๐-๘)
๓ (๔-๔-๑๐)
๒ (๔-๐-๘)
๒ (๒-๔-๖)
๙ (๑๔-๘-๓๒)

๑๒

ชัน้ ปี ที่ ๓
รหัสวิ ชา
วทศท ๓๑๒
วทฉพ ๓๑๑
วทฉพ ๓๑๓
วทฉป ๓๐๓
วทฉป ๓๐๔

ภาคการศึกษาที่ ๑
ภาษาอังกฤษ ๓
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๑
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูใ้ หญ่ และผูส้ งู อายุ ๒
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
และบาดเจ็บทางทหาร
วทฉป ๓๐๗
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
รวม ๑๖ หน่ วยกิ ต (๓๔ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๓ (๒-๒-๕)
๔ (๓-๒-๗)
๔ (๓-๒-๗)
๒ (๐-๘-๒)
๑ (๐-๔-๑)
๒ (๐-๘-๒)
๑๖ (๘-๒๖-๒๔)

ชัน้ ปี ที่ ๓
รหัสวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ ๒
หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
วทฉฐ ๓๐๓
วิทยาการระบาด
๑ (๑-๐-๒)
วทฉฐ ๓๑๒
สถิตแิ ละชีวสถิติ
๒ (๒-๐-๔)
วทฉพ ๓๑๒
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๒
๓ (๓-๐-๖)
วทฉพ ๓๑๔
การพยาบาลอนามัยชุมชน ๑
๒ (๒-๐-๔)
วทฉพ ๓๑๘
นวัตกรรมทางการพยาบาล
๑ (๐.๕-๑-๑.๕)
วทฉป ๓๐๕
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารก และผดุงครรภ์ ๑
๓(๐-๑๒-๓)
วทฉป ๓๐๘
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลจิตเวชศาสตร์
๒ (๐-๘-๒)
วทฉท ๓๐๓
การบริการทางการแพทย์ในสนาม
๑(๐.๕-๑-๑.๕)
รวม ๑๕ หน่ วยกิ ต (๓๑ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
๑๕(๙ – ๒๒ - ๒๔)
ชัน้ ปี ที่ ๓
รหัสวิ ชา
วทฉพ ๓๑๕
วทฉพ ๓๑๖
วทฉพ ๓๑๗
วทฉป ๓๐๖

ภาคฤดูร้อน
การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒
การรักษาโรคขัน้ ต้น
การวิจยั ทางการพยาบาล ๑
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดา-ทารก และผดุงครรภ์ ๒
รวม ๘ หน่ วยกิ ต (๓๔ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๔-๐-๘)
๒ (๔-๐-๘)
๑ (๒-๐-๔)
๓ (๐-๒๔-๖)
๘ (๑๐-๒๔-๒๖)

๑๓

ชัน้ ปี ที่ ๔
รหัสวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
วทฉพ ๔๑๙
การวิจยั ทางการพยาบาล ๒
วทฉพ ๔๒๐
การบริหารการพยาบาล
วทฉป ๔๐๙
ปฏิบตั กิ ารรักษาโรคขัน้ ต้น
วทฉป ๔๑๐
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลอนามัยชุมชน
รวม ๙ หน่ วยกิ ต (๒๕ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๑-๒-๓)
๒ (๒-๐-๔)
๒ (๐-๘-๒)
๓ (๐-๑๒-๓)
๙ (๓-๒๒-๑๒)

ชัน้ ปี ที่ ๔
รหัสวิ ชา
ภาคการศึกษาที่ ๒
วทฉพ ๔๒๑
สัมมนาทางการพยาบาล
วทฉป ๔๑๑
ปฏิบตั กิ ารบริหารการพยาบาล
วทฉป ๔๑๒
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลรวบยอด
วทฉท ๔๐๔
วิชาทหาร ๒
วทลส ๔๐๙ - ๔๑๐ เลือกเสรี
รวม ๙ หน่ วยกิ ต ( ๒๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

หน่ วยกิ ต/ชัวโมง
่
๒ (๑-๒-๓)
๑ (๐-๔-๑)
๓ (๐-๑๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๒ (๑-๒-๓)
๙ (๓-๒๐-๑๒)

