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เจ้าของ

 กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ตำ�บลข�มเรียง	อำ�เภอกันทรวิชัย	จังหวัดมห�ส�รค�ม	รหัสไปรษณีย์	44150

	 โทรศัพท์/โทรส�ร	:	0	4375	4234,	0	4375	4256,	0	4375	4333	ภ�ยใน	1205	-	1211

 regpr.msu.ac.th

ที่ปรึกษา

	 ศ�สตร�จ�รย์	ดร.ปรีช�	ประเทพ�	รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร

ที่มาของข้อมูล

	 คณะพย�บ�ลศ�สตร์

รวบรวม / เรียบเรียง / ตรวจรูปแบบ

 น�งอรอนงค์		 	 เมฆพรรณโอภ�ส

	 น�งส�วศิริพร		 	 ไสยรัตน์

	 น�งโรชินี		 	 ทุ่นทอง

	 น�ยอมต		 	 ชุมพล

	 น�งส�วธนภร		 	 กอเสน�ะรส

	 น�งส�วนิโรบล		 	 จันทะกล

	 น�งศุภลักษณ์	 	 ศักดิ์คำ�ดวง

ออกแบบปก

 น�ยจักรี	 	 ตั้นภูมี

ปีที่พิมพ์ 2562

จำานวน 300 เล่ม

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์คลังน�น�วิทย�	จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ปีการศึกษา	 2562	 จัดท�าข้ึนโดยม ี

วัตถุประสงค์	 เพื่อให้นิสิตทุกคนได้ศึกษาค้นคว้า	 และอ้างอิงระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย	 สาระส�าคัญในเล่มนี ้

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตร	หมวดรายวิชาต่างๆ	จ�านวนหน่วยกิต	 และแผนการศึกษา	ที่แต่ละหลักสูตรก�าหนดไว	้ 

ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษาให้เข้าใจ	 และเป็นแนวทางในการด�าเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

	 ในนามกองทะเบียนและประมวลผล	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หลักสูตรการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี		ปีการศึกษา		2562		จะเป็นประโยชน์ต่อ	นิสิต	คณาจารย์	บุคลากร	และผู้สนใจทุกคน	

กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค�าน�า





หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 	ค�ำน�ำ

 	ประวัติมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 ........................................................................................................  1

	 ปรัชญา	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	และยุทธศาสตร์	 .........................................................................................  7

	 ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	 ................................................................  9

 	คณะพยำบำลศำสตร์

	 หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต	(พย.บ.)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)  .......................................... 11

ภำคผนวก

 	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  .....................................................................................................................	ก-1

สำรบัญ





1

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถือก�าเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา	เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2511	ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เมื่อวันที่	 29	มิถุนายน	2517	จากนั้นได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ
ภายใต้ชื่อ	 ”มหาวิทยาลัยมหาสารคาม„	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2537	 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย	
ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	111	ตอนที่	54ก	นับเป็นมหาวิทยาลัย
ของรัฐแห่งที่	 22	 ของประเทศไทย	มีศูนย์กลางการบริหารงานเดิมอยู่ท่ี	 เลขที่	 269/2	ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	 บนเนื้อที่	 368	 ไร่	 (รวมพื้นที่ซื้อจากวิทยาลัยคณาสวัสดิ์เพิ่มเติมในปี	 2548	 จ�านวน	 171	 ไร่)	 ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ	470	กิโลเมตร	 ในปี	พ.ศ.	 2541	 ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาอยู่ในที่ตั้งแห่งใหม่	 เลขที่	 40/21	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	บนเนื้อที่	1,300	ไร่	ห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ	7	กิโลเมตร	นอกจากที่ตั้งเดิม
และที่ตั้งแห่งใหม่แล้ว	มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมีพื้นที่อ่ืน	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเรียนการสอน	และการวิจัย
อีกหลายแห่ง	 ได้แก่	พื้นที่อ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่	 650	ไร่พื้นที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	 เนื้อที่
ประมาณ	273	ไร่และพื้นที่บ้านนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	เนื้อที่ประมาณ	1,000	ไร่	
	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานในระบบราชการระดับคณะหรือเทียบเท่าคณะรวม	9	หน่วยงาน	 ได้แก	่
คณะศึกษาศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยี	ส�านักคอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการ	
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	และส�านักงานอธิการบดี
	 ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยระดับคณะหรือเทียบเท่ารวม	18	หน่วยงาน	ได้แก่	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะการบัญชี
และการจัดการ	คณะเภสัชศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 คณะวิทยาการสารสนเทศ	บัณฑิตวิทยาลัย	คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	คณะแพทยศาสตร์	
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	 คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
ส�านักศึกษาทั่วไป	คณะวัฒนธรรมศาสตร์	และคณะนิติศาสตร์
	 นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายในการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง	 เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในการเข้าศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้	โดยมโีครงการจดัการศกึษานอกทีต่ัง้/ศนูย์บรกิารวชิาการจงัหวดัต่าง	ๆ 	ดงันี้
 1.	 จังหวัดอุดรธานี	สถาบันพลศึกษา	 เลขที่	 380	หมู่	 5	ถนนอุดรธานี	 -	หนองบัวล�าภู	ต�าบลหมากแข้ง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0-4222-3593	ภายใน	7000
	 2.	 จังหวัดอุบลราชธานี	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี	ถนนพรหมเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น

จ�านวนมาก	ได้แก่
	 1.	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีสาน
ทุกสาขาเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้า	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ที่ตั้ง	: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4372-1686

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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	 2.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพรรณไม้และสัตว์ที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนภาคอีสานและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ	 (เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก	สาขา
ความหลากหลายทางชีวภาพ)
 ที่ตั้ง	: สถาบนัวจิยัวลยัรกุขเวช	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาคารวจิยัและปฏบิตักิาร	ชัน้	2	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4407	ต่อ	1741-1746
	 3.	 ส�านักคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ	ควบคุมและให้บริการระบบการเรียนการสอนและระบบโทรศัพท์บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การวิจัย	 จัดฝึกอบรมวิชาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชน	 ตลอดจนซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัย
 ที่ตั้ง	:	ส�านักคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	B	ชั้น	3	-	4	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์/Fax	0-4375-4350
	 4.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย	โดยจัดหา	จัดเก็บ	สั่งสม	
อนุรักษ์	 และให้บริการสารสนเทศ	 และองค์ความรู้ทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า
และการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา	 	 ”แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เสริมความรู้	 ความคิดภูมิปัญญา„	
โดยปรับเปลี่ยนระบบห้องสมุดไปสู่ระบบห้องสมุดดิจิตอล	(Digital	Library)
 ที่ตั้ง	:	 1.	 ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	และ	B	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4322-40	ต่อ	2491,	2493	Fax.	0-4375-4358
	 	 	 2.	 ส�านกัวทิยบรกิาร	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	หน่วยบริการศรสีวัสดิ	์ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4322	ต่อ	6072
	 5.	 บณัฑติวทิยาลยั	เป็นหน่วยงานระดบัคณะ	บรหิารจดัการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	เป็นศูนย์กลางในการประสาน
และก�ากบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของมหาวิทยาลัย	ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา	และการวจัิยในระดบับณัฑิตศกึษา
 ที่ตั้ง	:	 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารราชนครินทร์	 (RN)	 ช้ัน	 2	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333-40	หรือ	0-4375-4412	ต่อ	2012,	2013,	2014,	2015
 6.	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยซากฟอสซิล	กระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจ�านวน
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอก	สาขาบรรพชีวินวิทยา)
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา	 ชั้น	 2	 อาคารปฏิบัติการและวิจัย	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	1737,	1739	หรือ	0-4375-4373
	 7.	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	 เป็นแหล่งจัดหา	 รวบรวมและให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุก	ๆ	ด้าน	อาทิ	ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน	ความเป็นอยู่และประเพณีการศึกษา	ความเชื่อ	วรรณกรรม	
ภาษาศิลปะ	การละเล่นพื้นบ้าน	การพัฒนาชนบท	และการเมืองการปกครอง	เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคอีสาน
 ที่ตั้ง	:	 ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร	ส�านักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารวิทยบริการ	A	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2433,	2400
	 8.	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	 เป็นหน่วยงานที่ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ	 และ
พัฒนาการเลี้ยงไหมให้แพร่หลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150		โทรศัพท์	0-4375-4416,	0-4375-4333	ต่อ	3046
	 9.	 ส�านกับรกิารวชิาการ	เป็นหน่วยงานประสานงานให้ค�าปรกึษาทางวิชาการ	เทคนคิและวชิาชพี	จดับรกิารเป็นท่ีปรกึษา
ด้านวชิาการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบคุลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	ประสานงานการจดัฝึกอบรม	สมัมนา	อภปิราย	และ
บรรยายกระจายการให้บริการความรู้และวิชาการสู่สังคมในทุกระดับ	ทั้งในเชิงพาณิชย์และบริการสาธารณะ
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 ที่ตั้ง	:	 ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2661	หรือ	0-4375-4410,	0-4375-4441,	0-4375-4442
	 10.	 ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน	การวิจัย	 และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ	์
เพื่อให้บริการส�าหรับนิสิต	อาจารย์	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ที่ตั้ง	:	ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4375-4437,	0-4370-6081
	 	 :	ส�านักงาน	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333-40	ต่อ	1215	หรือ	0-4375-4233
	 11.	 ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	 สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ	 ส�านักงานอธิการบดี	
เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะธุรกิจใหม่	และให้บริการด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	แก่นิสิต	
บัณฑิต	อาจารย์	ผู้ว่างงานผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาวในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่	ธุรกิจชุมชน	และ
ศิลปิน	 โดยใช้ศักยภาพด้านองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 เคร่ืองมืออุปกรณ์	 และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับเครื่อข่ายทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
	 12.	 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานรวบรวม	ศึกษา	ค้นคว้า	 เผยแพร่และบริการความรู้	 ข้อมูล
ข่าวสารของมหาวิทยาลัย	 เร่ืองราวของชุมชนและท้องถ่ิน	 โดยอิงอยู่บนฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการจัดแสดงในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์ที่เน้นเรื่องราวเน้ือหามากกว่าวัตถุสิ่งของ	 รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางส่ือต่าง	ๆ	 เช่น	 เว็บไซต์	หนังสือ	
เอกสาร	แผ่นพับ	และจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง	ๆ
 ที่ตั้ง	: พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียงอ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	 โทรศัพท	์
0-4375-4333-40	ต่อ	1384,	0-4375-4380
	 13.	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	เป็นสถานศกึษาเพือ่วจิยัและพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน	
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา
 ที่ตั้ง	:	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมธัยม)	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(เขตพืน้ทีข่ามเรียง)	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	3301	หรือ	0-4375-4636
	 14.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกายและจิตใจเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม
	 ที่ตั้ง	 :	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ฝ่ายประถม)	 	 ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 44000	
โทรศัพท์	0-4374-2830
	 15.	 ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาพ	อยูภ่ายใต้คณะพยาบาลศาสตร์	เป็นศนูย์กลางในการให้บรกิาร	สร้างเสรมิสขุภาพในรปูแบบ
ต่าง	ๆ 	เช่น	การนวดแผนโบราณ	โยคะ	อบไอน�า้สมนุไพร	อ่างน�า้วน	การเต้นแอโรบคิ	ออกก�าลงักายด้วยอุปกรณ์	ร้องเพลงคาราโอเกะ	
ให้ค�าปรึกษาคลายเครียด	เป็นต้น	โดยให้บริการแก่นิสิตและบุคลากรทั่วไป
	 16.	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	 อยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	ฝึกปฏิบัติในการ
จัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก	และเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 ที่ตั้ง	:	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระศรีนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2302,	2348
	 17.	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษา
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ฟื้นฟูสภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพแก่ประชาชน	โดยมีวิสัยทัศน์และเป็นเลิศในการบริการ
ด้านเวชศาสตร์และครอบครวัแบบบรูณาการ	ปัจจบุนัเปิดให้บรกิารตรวจรักษาโรคทัว่ไปและคลนิกิเฉพาะทางด้วยแพทย์และบคุลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
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 ที่ตั้ง	:	 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2992
	 18.	 ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เป็นหน่วยงานที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	 การตรวจสุขภาพต่าง	 ๆ	
โดยมีบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์	 ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 เภสัชกร	 นักเทคนิคการแพทย์	 นักการแพทย์แผนไทย	
และนักเวชระเบียนอยู่ประจ�าศูนย์เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการทั่วไป
 ที่ตั้ง	:	ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวิชัย	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2035
	 19.	 ศนูย์บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์	อยูภ่ายใต้คณะแพทยศาสตร์	เป็นศนูย์ทีใ่ห้บริการตรวจรักษาโรคตามทฤษฎี
ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
 ที่ตั้ง	:	 อาคารคณะแพทยศาสตร์	 ชั้น	 1	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	 โทรศัพท์	 0-4372-2144	
ต่อ	6349,	6345
	 20.	 สภาคณาจารย์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นตวัแทนคณาจารย์ในการให้ค�าปรกึษาและแนะน�าใน
กิจการทั่วไปเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	ส่งเสริม	สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาด้านวิชาการ	จริยธรรม	และวินัย	ตลอดจนการจัด
สวัสดิการในด้านต่าง	ๆ
	 21.	 ร้านยามหาวิทยาลัย	เป็นแหล่งให้บริการชุมชนในด้านสุขภาพ	โดยบริการด้านยา	เครื่องมือแพทย์	และผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	และให้ความรู้ในเรื่องยาและสุขภาพ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 ที่ตั้ง	:	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	1	ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4371-2502
	 	 :	ร้านยามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	2	อาคารบริการกลางพลาซ่า	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4584
	 22.	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานจ�าหน่ายแบบเรียน	 เคร่ืองเขียน	 หนังสือ	 ต�ารา	
อุปกรณ์การศึกษา	วัสดุส�านักงาน	เครื่องแบบนิสิต	ชุดกีฬา	ของที่ระลึกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง	ๆ	นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
ศูนย์ถ่ายเอกสาร	สิ่งพิมพ์	เข้าปก	เย็บเล่ม	และศูนย์ไปรษณีย์ภัณฑ์
 ที่ตั้ง	 :	 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารศูนย์หนังสือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอ
กันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4319,	0-4375-4174
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขา	2	อาคารราชนครินทร์	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 	 :	ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สาขา	3	อาคาร	บริการนิสิต	ชั้น	1	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150
	 23.	 ศูนย์พัฒนาภาษา	 (LDC-Language	 Development	 Centre)	 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการทางด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
 ที่ตั้ง	: ศูนย์พัฒนาภาษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชั้น	1	อาคารราชนครินทร์	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2061,	2709	หรือ	0-4375-4371
	 24.	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นโครงการบริการทางวิชาการ	 ด้านการท�านุบ�ารุง
ศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล	 เนื้อหาสาระของเอกสารใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไว้อย่างเป็นระบบด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่	เพื่อความสะดวกต่อการค้นคว้าวิจัย
 ที่ตั้ง	:	 โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน	ชั้น	3	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4372-1686	ภายใน	6119,	6121,	6120
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	 25.	 สถานปฏบิตักิารผลติน�า้ดืม่ยนูเิพียว	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารน�า้ด่ืม	ซึง่ผ่านการผลติด้วยกระบวนการท่ีมคีณุภาพ
โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและชุมชน
 ที่ตั้ง	: สถานปฏิบัติการผลิตน�้าดื่มยูนิเพียว	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	2685	หรือ	0-4375-4175
	 26.	 งานบริหารพื้นที่	 สังกัดกองคลังและพัสดุ	 เป็นงานสนับสนุนและประสานการด�าเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ	
และโครงการต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยและรับผิดชอบดูแลการใช้พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่น	ๆ	ของมหาวิทยาลัยในเชิงพาณิชย์
 ทีี่ตั้ง	: งานบริหารพื้นที่	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	อาคารบรมราชกุมารี	ชั้น	3	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4238	ต่อ	1243
	 27.	 ส�านกักจิการหอพกั	เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารและอ�านวยความสะดวกเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยัส�าหรับอาจารย์	ข้าราชการ	
พนักงาน	และบุคลากร	รวมทั้งการจัดอ�านวยความสะดวกหอพักส�าหรับนิสิต
 ที่ตั้ง	:	งานกิจการหอพัก	เขตพื้นที่ในเมือง
	 	 :	งานกจิการหอพัก	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวัดมหาสารคาม	
44150	โทรศัพท์	0-4371-2146,	0-4372-3029
	 28.	 ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	เป็นแหล่งรวบรวมจารกึอสีานและเอกสารโบราณต่าง	ๆ 	เพือ่การศกึษา	ค้นคว้า	
วิจัย	และอนุรักษ์ไว้เพื่อมรดกของท้องถิ่น
 ที่ตั้ง	: ศนูย์จารกึอสีานและเอกสารโบราณ	ชัน้	2	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบล
ตลาดอ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์	0-4372-1686
	 29.	 ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	 เป็นหน่วยงานสังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 เพื่อประสานงานและ
เป็นแกนกลางในการเสริมสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง
 ที่ตั้ง	 :	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4317,	0-4375-4429	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	3744,	3743,	3740
	 30.	 สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 MSU	 Radio	 อยู่ภายใต้กองประชาสัมพันธ์และกิจการ
ต่างประเทศ	เป็นกลุม่งานทีใ่ห้บรกิารความรู	้ความบนัเทงิ	เผยแพร่ข่าวสารของทางราชการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมและบรกิารวชิาการ
แก่ชมุชน	โดยส่งกระจายเสยีงในระบบ	F.M.	ความถ่ี	102.25	MHz.	(พืน้ทีท่ีส่ามารถรบัฟังได้ม	ี7	จงัหวดั	ได้แก่	มหาสารคาม	ร้อยเอด็	
กาฬสินธุ์	ขอนแก่น	ยโสธร	มุกดาหาร	สกลนคร)	สามารถรับฟังผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่	www.msuradio.net
 ที่ตั้ง	: สถานีวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาคารบรมราชกุมารี	ชั้นล่าง	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	
จังหวัดมหาสารคาม	44150	โทรศัพท์	0-4375-4555	หรือ	0-4375-4333	ต่อ	1377
	 31.	 งานบริการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า	และ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย
ให้เจริญก้าวหน้า
 ที่ตั้ง	 :	 งานบริการศิษย์เก่า	 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์	 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ	
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	44150	โทรศพัท์	0-4375-4315,	หรอื	0-4375-4333	
ต่อ	1722
	 32.	 ศนูย์ทีป่รกึษาการประกอบการและการจดัการธรุกจิ	(Center	for	Entrepreneurship	and	Business	Management)	

อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้ค�าปรึกษาการจัดตั้งและการประกอบการ	รวมถึงการบริหารงานของธุรกิจ
ขนาดเล็ก	ขนาดย่อมและขนาดกลาง	การจัดองค์กร	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และการวิจัยตลาด
	 33.	 ศูนย์พัฒนาการบัญชี	 (Center	 for	 Accounting	 Development)	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	
มีภาระหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี	
การวางระบบบัญชี	และการภาษี
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	 34.	 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	(Center	for	Human	Resource	Development)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและ
การจัดการมีภาระหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพลักษณะของนิสิต	 คณะการบัญชีและการจัดการ	 รวมถึง
การพฒันาและฝึกอบรมคณาจารย์เก่ียวกับประสทิธิภาพการเรยีนการสอน	การพฒันาและฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัความเชีย่วชาญ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	 35.	 ศูนย์วิจัยธุรกิจ	(Center	for	Business	Research)	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่ให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะการบัญชีและการจัดการ	การขอต�าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์และท�าการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะในด้านต่าง	ๆ
	 36.	 ศนูย์วจิยัธรุกจิระหว่างประเทศ	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีใ่นการศกึษาและจดัท�าข้อมลู
เกี่ยวกับการลงทุนการค้า	และหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะประเทศลาว	เวียดนาม	เขมร	มาเลเซีย	จีน	และพม่า
	 37.	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 ที่ตั้ง	 :	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	
44000	โทรศัพท์	0-4375-4333	ต่อ	6333	หรือ	0-4371-12991
	 38.	 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ	 SMEs	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	 มีภาระหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้
ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ	 การบริหารงานของธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมและขนาดกลาง	 การจัดองค์กร	
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยธุรกิจและตลาด	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่าง	 ๆ	
ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
	 39.	 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับ
การบัญชีและภาษีอากรโดยเฉพาะ	 ได้แก่	 การจัดท�าบัญชี	 การวางระบบบัญชีและการภาษีอากร	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่
บคุคลทัว่ไป	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในประเดน็และหวัข้อทางด้านการบญัชีและภาษีอากรและการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบญัชี
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 40.	 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การบริหารระบบคอมพิวเตอร์	การเรียนรู้และการประยุกต์
ใช้ซอฟแวร์ธุรกิจ	 และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลท่ัวไปและ
หน่วยงานต่าง	ๆ	ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์	และการใช้ซอฟแวร์ทางด้านธุรกิจ
	 41.	 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม	
และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร	 การก�าหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจ�าหน่ายธุรกิจการเกษตร	 การวิจัยธุรกิจ
การเกษตร	 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร	 การสร้างสรรค์นวัตกรรม	 และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร	
การตลาดระหว่างประเทศ	และการตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร
	 42.	 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน	อยู่ภายใต้คณะการบัญชีและการจัดการ	มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
วจัิยเพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางธรุกจิ	ให้กบัประเทศในกลุม่ประเทศอาเซยีน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศเพือ่นบ้านทีม่เีขตชายแดน
ติดต่อกันกับประเทศไทย	ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในประเด็นทางการค้า	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล
เพือ่การค้า	การวจิยั	การลงทนุการท่องเทีย่ว	และการศกึษา	รวมถงึการส่งเสรมิความร่วมมือและความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างหน่วยงาน
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
	 43.	 ศนูย์ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก	อยูภ่ายใต้คณะการบญัชีและการจดัการ	มภีาระหน้าทีเ่กีย่วกบัการให้ค�าปรึกษา
เกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	ภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการการวิจัย	การจัดกิจกรรมอบรม	สัมมนาทาง
วิชาการหรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
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ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน	(พหูน�		ปณฺฑิโต		ชีเว)

พันธกิจ

	 1)	 จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

	 	 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

	 2)	 สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา	 	 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน		 

	 	 การบริการวิชาการ	การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	และน�าไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

	 3)	 ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	เพื่อให้ชุมชนและสังคม	สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 4)	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ปกป้อง	เผยแพร่	และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

วิสัยทัศน ์

	 เป็นเลิศทางวิชาการ	บูรณาการความรู้จากท้องถิ่นสู่สากล

ค�าอธิบายวิสัยทัศน์		:	

 เป็นเลิศทางวิชาการ	 	 หมายถึง	 	 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถผลิตบัณฑิต	มีความรู้คู่คุณธรรม	

มีความสามารถ	ทักษะทางวิชาการ	ทักษะทางวิชาชีพ	และได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 บรูณาการความรูจ้ากท้องถิน่สูส่ากล	หมายถงึ	การผสมผสานองค์ความรู้จากท้องถิน่	และองค์ความรูว้ชิาการทีย่กระดบั

มาตรฐานสู่สากลตลอดจนได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ค่านิยมองค์กร

 TAKASILA

	 T	 =	 Teamwork		 การท�างานเป็นทีม

	 A	 =	 Accountability		 ส�านึกรับผิดชอบต่อองค์กร

	 K	 =	 Knowledge	Based	and	Local	Wisdom	 การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 A	 =	 Academic		 ความเป็นวิชาการ

	 S	 =	 Sufficiency	Economy		 เศรษฐกิจพอเพียง

	 I	 =	 Innovation		 นวัตกรรม

	 L	 =	 Learning	Organization	 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 A	 =	 Achievement		 การมุ่งสู่ความส�าเร็จ

ปรัชญา		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร ์

	 ยุทธศาสตร์ที	่1	 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์

คุณภาพ	และมาตรฐานของชาติและสากล

	 ยุทธศาสตร์ที	่2	 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและ

มูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	 อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะ

ทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

	 ยุทธศาสตร์ที	่5	 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล

	 ยุทธศาสตร์ที	่6	 ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัให้ได้รบัการยอมรบัและพฒันาเป็นมหาวิทยาลยัในระดบัสากล

	 ยุทธศาสตร์ที่	7	 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	และรักษ์สิ่งแวดล้อม
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	 ตราสัญลักษณ์	 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	ตราโรจนากรซ่ึงมีความหมายว่า	 สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง  

มอีงค์ประกอบเป็นรปูใบเสมา	ภายในมสีญัลกัษณ์ขององค์พระธาตุนาดนู	ด้านล่าง	มสีรุยิรังสทีีแ่ผ่ขึน้จากลายขดิ	ซึง่อยูเ่หนอืปรัชญา

ภาษาบาลีว่า	พหูน�	ปณฺฑิโต	ชีเว	มีความหมายว่าผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

 ใบเสมา			 	 หมายถึง		ความรู้หรือภูมิปัญญา

 องค์พระธาตุนาดูน	 เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธ์ิของจังหวัดมหาสารคาม	 ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและ 

	 	 	 ความดีงาม

 สุริยรังส	ี		 	 หมายถึง		ความเจริญรุ่งเรือง

 ลายขิด			 	 หมายถึง		ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

	 ความหมายโดยสรุปของตราสัญลักษณ	์คือ	ความเจริญรุ่งเรือง		อันเป็นผลมาจากความรู้และคุณธรรม	ผสมผสานกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

สีประจ�ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คือ	สีเหลืองและสีเทา

 “สีเหลือง”	 	 หมายถึง	 ความเจริญรุ่งเรือง	ความดีงาม	ความอุดมสมบูรณ์

	 “สีเทา”		 	 หมายถึง		 ความคิดหรือปัญญา

	 “สีเหลืองเทา”		 หมายถึง		 การมีปัญญาและความคิดที่ดีงามอันน�าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	ต้นราชพฤกษ์	(ต้นคูน)

	 พระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัย	คือ	พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก

ตราสัญลักษณ์	สี	ต้นไม้	และพระพุทธรูป
ประจ�ามหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน	จ�านวน	23	แห่ง	ดังนี้

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 1.	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 2.	 คณะศึกษาศาสตร์

	 3.	 คณะการบัญชีและการจัดการ

	 4.	 คณะศิลปกรรมศาสตร์

	 5.	 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 6.	 คณะวัฒนธรรมศาสตร์

	 7.	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

	 8.	 คณะนิติศาสตร์

	 9.	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 10.	 คณะวิทยาศาสตร์

	 11.	 คณะเทคโนโลยี

	 12.	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

	 13.	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์

	 14.	 คณะวิทยาการสารสนเทศ

	 15.	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

	 16.	 สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 17.	 คณะแพทยศาสตร์

	 18.	 คณะเภสัชศาสตร์

	 19.	 คณะพยาบาลศาสตร์

	 20.	 คณะสาธารณสุขศาสตร์

	 21.	 คณะสัตวแพทยศาสตร์

กลุ่มจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 22.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายมัธยม)

	 23.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ฝ่ายประถม)
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หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

ชื่อหลักสูตร

	 ภาษาไทย	 	 :		 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :		 Bachelor	of	Nursing	Science	Program

ชื่อปริญญำ

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :		 พยาบาลศาสตรบัณฑิต

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 พย.บ.
	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Nursing	Science

	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 B.N.S.

หลักสูตร

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	133	หน่วยกิต

โครงสร้ำงหลักสูตร

หมวดวิชำและกลุ่มวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ	 30	หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ 	97	หน่วยกิต

		 2.1	รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	1 21	หน่วยกิต

		 2.2	รายวิชาวิชาชีพ	2 76	หน่วยกิต

		 	 2.2.1	ภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า 40	หน่วยกิต

		 	 2.2.2	ภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 36	หน่วยกิต

3.	หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ	 6	หน่วยกิต

 รวมไม่น้อยกว่ำ 133	หน่วยกิต
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รำยวิชำในหลักสูตร
	 1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30	หน่วยกิต

	 2.	หมวดวิชำเฉพำะ	 ไม่น้อยกว่ำ	97	หน่วยกิต 

0401 204 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะ

สุขภาพ

Nursing	Process	and	Health	Assessment

2(1-2-3)

0401 205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

Law	and	Code	of	Ethics	in	Nursing	

Profession

2(2-0-4)

0401 206 การพยาบาลรากฐาน

Fundamental	Nursing

3(2-2-5)

0401 408 หลักการวิจัยทางการพยาบาล

Principles	of	Nursing	Research

2(2-0-4)

0401 409 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

Nursing	Innovation	Development

1(0-2-2)

0401 410 การบริหารการพยาบาล

Nursing	Administration

1(1-0-2)

0401 411 การศึกษาอิสระ

Independent	Study

1(0-2-2)

0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่	1

Adult	Nursing	1

2(2-0-4)

0402	302	 การพยาบาลผู้ใหญ่	2

Adult	Nursing	2

2(2-0-4)

0402	305	 การพยาบาลผู้สูงอายุ

Nursing	Care	of	Older	Adults

2(2-0-4)

0403	201	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	1

1(1-0-2)

0403	303	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	2

2(2-0-4)

0403	202	 การพยาบาลมารดาและทารก

Maternity	and	Newborn	Nursing

3(3-0-6)

0403	304	 การผดุงครรภ์

Midwifery

3(3-0-6)

0404 201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	1

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	1

2(2-0-4)

0404 202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	2

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	2

2(2-0-4)

0404	303	 การพยาบาลชุมชน	1

Community	Nursing	1

2(2-0-4)

	 2.1	รำยวิชำพื้นฐำนวิชำชีพ	 ไม่น้อยกว่ำ	21	หน่วยกิต

0202 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Basic	Organic	Chemistry	for	Health	

Science

2(2-0-4)

0203	401 ชีวสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Biostatistics	for	Health	Science

1(1-0-2)

1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

Human	Anatomy	for	Health	Science

3(2-2-5)

1502 105 ชีวเคมีส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Biochemistry	for	Health	Science

	2(2-0-4)

1502 204 จุลชีววิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Microbiology	for	Health	Science

	2(1-3-2)

1502 205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ	

Human	Parasitology	for	Health	Science

	2(1-3-2)

1502	305	 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

Human	Pathophysiology	for	Health	

Science

3(3-0-6)

1502 505 สรีรวิทยามนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Human	Physiology	for	Health	Science

3(2-3-4)

0702 251 เภสัชวิทยาส�าหรับพยาบาล

Pharmacology	for	Nursing

	3(3-0-6)

	 2.2	รำยวิชำวิชำชีพ		 ไม่น้อยกว่ำ	76	หน่วยกิต	

	 2.2.1	ภำคทฤษฎี		 	ไม่น้อยกว่ำ	40	หน่วยกิต

0401 101 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล	 2(2-0-4)

Nursing	Concepts	and	Theories

0401 102 ความต้องการของมนุษย์	และการพยาบาล	 1(1-0-2)

Human	Needs	and	Nursing	

0401	103 สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับพยาบาล

Nursing	Informatics	and	digital	

technology	for	nurse

1(1-0-2)
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0404	305	 การพยาบาลชุมชน	2	

Community	Nursing	2

2(2-0-4)

0404 407 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน

Basic	Medical	Care	

1(1-0-2)

		 2.2.2	ภำคปฏิบัติ		 ไม่น้อยกว่ำ	36	หน่วยกิต

0401 207 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

Fundamental	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0401 412 ปฏิบัติการบริหารทางการพยาบาล

Nursing	Administration	Practice

2(0-6-0)

0401	413	 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ

Professional	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0402	303 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	1	

3(0-9-0)

0402	304	 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	2	

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	2

4(0-12-0)

0402 406 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ

Nursing	Care	of	Older	Adults	Practice

2(0-6-0)

0403	305	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	

Practice	1

2(0-6-0)

0403	306	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	

Practice	2

3(0-9-0)

0403	307	 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการ

ผดุงครรภ์	1*	

Maternity	and	Newborn	Nursing	

and	Midwifery	Practice	1

3(0-12-0)

0403	408 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการ

ผดุงครรภ์	2*	

Maternity	and	Newborn	Nursing	

and	Midwifery	Practice	2	

3(0-12-0)

0404	304	 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	

Practice

3(0-9-0)

0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน	

Community	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0404 408 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน

Basic	Medical	Care	Practice

2(0-6-0)

	 3.	หมวดวิชำเลือกเสรี	 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต
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แผนกำรศึกษำ 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562)

ปีที่	1	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0202 121 เคมีอินทรีย์พื้นฐานส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Basic	Organic	Chemistry	for	Health	Science

2(2-0-4)

1502 006 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Human	Anatomy	for	Health	Science

3(2-2-5)

1502 204 จุลชีววิทยาส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Microbiology	for	Health	Science

2(1-3-2)

0401 101 มโนทัศน์และทฤษฎีทางการพยาบาล	

	Nursing	Concepts	and	Theories

2(2-0-4)	

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

รวม 19

ปีที่	1	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

1502 105 ชีวเคมีส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Biochemistry	for	Health	Science

2(2-0-4)

1502 505 สรีรวิทยามนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Human	Physiology	for	Health	Science	

3(2-3-4)	

0401 102 ความต้องการของมนุษย์	และการพยาบาล	

Human	Needs	and	Nursing	

1(1-0-2)

0401	103 สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับพยาบาล

Nursing	Informatics	and	digital	technology	for	nurse

1(1-0-2)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

รวม 21

ปีที่	2	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0203	401 ชีวสถิติส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Biostatistics	for	Health	Science

1(1-0-2)

1502 205 ปรสิตวิทยาของมนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

Human	Parasitology	for	Health	Science	

2(1-3-2)

1502	305 พยาธิสรีรวิทยามนุษย์ส�าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Human	Pathophysiology	for	Health	Science

3(3-0-6)

0702 251 เภสัชวิทยาส�าหรับพยาบาล	Pharmacology	for	Nursing 3(3-0-6)

0401 204 กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ

Nursing	Process	and	Health	Assessment

2(1-2-3)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

รวม 17
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ปีที่	2	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0401 205 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

Law	and	Code	of	Ethics	in	Nursing	Profession

2(2-0-4)

0401 206 การพยาบาลรากฐาน	

	Fundamental	Nursing	

3(2-2-5)

0402 201 การพยาบาลผู้ใหญ่	1	

Adult	Nursing	1

2(2-0-4)

0403	201	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	1	

1(1-0-2)	

0403	202	 การพยาบาลมารดาและทารก

Maternity	and	Newborn	Nursing

3(3-0-6)

0404 201 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	1	

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	1	

2(2-0-4)

0404 202 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์	2	

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	2	

2(2-0-4)	

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก 2(2-0-4)

00xx xxx วิชาหมวดศึกษาทั่วไปเลือก	 2(2-0-4)

รวม 21

ปีที่	2	ภำคกำรศึกษำพิเศษ	(ภำคฤดูร้อน)

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0401 207 ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน

Fundamental	Nursing	Practice

3(0-9-0)	

รวม 3
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ปีที่	3	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0402	302	 การพยาบาลผู้ใหญ่	2

Adult	Nursing	2

2(2-0-4)

0402	303	 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	1

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	1

3(0-9-0)

0403	303	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	2	

2(2-0-4)	

0403	304	 การผดุงครรภ์

Midwifery

3(3-0-6)

0403	305	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	1	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	Practice	1	

2(0-6-0)

0404	303	 การพยาบาลชุมชน	1

Community	Nursing	1

2(2-0-4)

0404	304	 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์
Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	Practice

3(0-9-0)

รวม 17

ปีที่	3	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0402	304 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	2

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	2

4(0-12-0)

0403	306	 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	2

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	Practice	2

3(0-9-0)

0403	307	 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการผดุงครรภ์	1*

Maternity	and	Newborn	Nursing	and	Midwifery	Practice	1

3(0-12-0)

0404	305	 การพยาบาลชุมชน	2	

Community	Nursing	2	

2(2-0-4)

รวม 12

	หมำยเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต
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ปีที่	4	ภำคต้น

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0401 408 หลักการวิจัยทางการพยาบาล	

Principles	of	Nursing	Research

2(2-0-4)

0401 409 การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล	

Nursing	Innovation	Development	

1(0-2-2)

0402 405 การพยาบาลผู้สูงอายุ	

Nursing	Care	of	Older	Adults	

2(2-0-4)

0402 406 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ	

Nursing	Care	of	Older	Adults	Practice	

2(0-6-0)

0403	408	 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก	และการผดุงครรภ์	2*

Maternity	and	Newborn	Nursing	and	Midwifery	Practice	2

3(0-12-0)

0404 406 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน	

Community	Nursing	Practice	

3(0-9-0)

รวม 13

	หมำยเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

ปีที่	4	ภำคปลำย

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ�ำนวนหน่วยกิต

0401 410 การบริหารการพยาบาล

Nursing	Administration	

1(1-0-2)

0401 411 การศึกษาอิสระ	

Independent	Study	

1(0-2-2)

0401 412 ปฎิบัติการบริหารทางการพยาบาล

Nursing	Administration	Practice

2(0-6-0)

0401	413	 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ

Professional	Nursing	Practice

3(0-9-0)

0404 407 การรักษาโรคขั้นพื้นฐาน	

Basic	Medical	Care	

1(1-0-2)

0404 408 ปฏิบัติการรักษาโรคขั้นพื้นฐาน	

Basic	Medical	Care	Practice	

2(0-6-0)

รวม 10
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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
1.	หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  ไม่น้อยกว่ำ	30	หน่วยกิต

2.	หมวดวิชำเฉพำะ		 	 ไม่น้อยกว่ำ	97	หน่วยกิต

2.1	หมวดพื้นฐำนวิชำชีพ		 ไม่น้อยกว่ำ	21	หน่วยกิต

0202	121	เคมีอินทรีย์พื้นฐำนส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 2(2-0-4)

Basic Organic Chemistry for Health Sciences

โครงสร้างปฏิกิริยาและสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์	 อัลเคน	

อัลคีน	 อัลคาย	 ไดอีน	 เบนซีน	 อัลคิลเฮไลด์	 อัลกอฮอล์	 ฟีนอล	 อีเทอร์	 

เอฟอกไซด์	 อะมีน	 อัลดีไฮด์	 และคีโตน	กรดคาร์บอกซิลิก	 และอนุพันธ์

ของกรดคาร์บอกซิลิก

Structures	of	chemical	reaction	and	stereochemistry	 

of	 organic	 compounds	 alkanes,	 alkenes,	 alkynes,	 dienes,	 

benzene,	 alkyl	 halides,	 alcohols,	 phenols,	 ethers,	 epoxides,	

amines,	aldehydes	and	ketones,	carboxylic	acids	and	derivatives	

of	carboxylic	acids

0203	401	ชีวสถิติส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 1(1-0-2)

Biostatistics for Health Sciences

หลักสถิตเิบือ้งตน้ทีใ่ชง้านทางดา้นสาธารณสขุ	การเกบ็รวบรวม

ขอ้มูล	การน�าเสนอข้อมูล	การวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่น

กลาง	การวดัการกระจาย	การทดสอบสมมตุฐิานความแตกตา่งของคา่เฉลีย่	

1,	2	และหลายประชากร	การวิเคราะห์ข้อมูลจ�าแนกประเภทด้วยสถิติแบบ

ไค-สแควร์	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	การส�ารวจข้อมูลทางด้านสาธารณสุข

และการรายงานผล

Principles	 of	 biostatistics	 for	 public	 health,	 data	 

collection,	data	presentation,	analysis	of	data	using	measurement	

of	central	tendency,	measure	of	dispersion,	hypothesis	testings	

for	means	from	1,	2,	and	multible	populations,	categorical	data	

analysis	by	using	chi-square,	correlation	analysis,	survey	and	

report	of	public	health	data

1502	006	 กำยวิภำคศำสตร์มนุษย์ส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ	3(2-2-5)	

Human Anatomy for Health Science

โครงสร้างและหน้าท่ีของเยื่อบุผิว	 เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน	 ระบบ

ปกคลุมร่างกาย	 ระบบโครงร่าง	 ระบบกล้ามเน้ือ	 ระบบประสาท	 

ระบบไหลเวียน	ระบบหายใจ	ระบบทางเดินอาหาร	ระบบทางเดินปัสสาวะ	

ระบบสืบพันธุ์	ระบบต่อมไร้ท่อ	โดยสัมพันธ์กับลักษณะทางคลินิก

Structure	and	functions	of	epithelial	tissue,	connective	

tissue,	integumentary,	skeletal,	muscular,	nervous,	circulatory,	

respiratory,	digestive,	urinary,	reproductive	and	endocrine	sys-

tems	related	to	clinical	features

1502	105	ชีวเคมีส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 	2(2-0-4)

Biochemistry for Health Science

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบโครงร่าง	 ระบบประสาท	 ระบบ

กลา้มเนือ้	ระบบไหลเวยีน	ระบบหายใจ	ระบบทางเดนิอาหาร	ระบบทางเดนิ

ปสัสาวะ	ระบบสบืพนัธุ	์ระบบตอ่มไรท้อ่	โดยสมัพันธก์บัลกัษณะทางคลนิิก

Structure	and	functions	of	skeletal,	nervous,	muscular,	

circulatory,	 respiratory,	 digestive,	 urinary,	 reproductive,	 and	

endocrine	systems	related	to	clinical	features

1502	204	จุลชีววิทยำส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 	2(1-3-2)

Microbiology for Health Science

ลกัษณะและคณุสมบัตขิองจลุชพีทีม่คีวามส�าคญัทางการแพทย	์ 

กลไกการก่อโรคและวิธีการที่จุลชีพหลบหลีกการท�าลายจากภูมิต้านทาน 

ของร่ างกาย	 ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ 	 การควบคุมและป้องกัน 

การแพร่กระจายของจุลชีพ	รวมถึงความส�าคัญของยาต้านจุลชีพ

Characteristics	and	properties	of	medically	important	

microorganisms;	mechanisms	of	pathogenesis	in	humans;	the	

adaptation	of	microorganisms	to	escape	host	defense,	immunity	

to	 infection,	microbial	 control	 and	prevention,	 including	 the	

importance	of	antimicrobial	drugs

1502	205	ปรสิตวิทยำของมนุษย์ส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ	 2(1-3-2)

Human Parasitology for Health Science

ศึกษาเกี่ยวกับปรสิตวิทยา	 รูปร่างลักษณะ	 ระบาดวิทยา	 

วงจรชีวิต	การก่อโรค	การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของปรสิตท่ีก่อโรค 

ในมนุษย์	หลักการรักษา	วิธีการป้องกันและควบคุม

Study	of	parasitology,	morphology,	epidemiology;	life	

cycle,	pathogenesis,	and	laboratory	diagnosis	of	human	parasites;	

principles	of	treatment,	prevention,	and	control

1502	305	พยำธิสรีรวิทยำมนุษย์ส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ		 3(3-0-6)

Human Pathophysiology for Health Science 

สาเหตุ	 กลไกพยาธิสรีรวิทยา	 และการด�าเนินของโรคท่ีมีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	และหน้าท่ีของอวัยวะ	 ในแต่ละระบบของ

ร่างกายมนุษย์	 โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตอาการ	 อาการแสดงรอยโรค 

ผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค

Causes,	mechanisms,	 and	 pathophysiology	 of	 dis-

ease;	associated	alterations	of	organ	structures	and	functions	

in	human	systems	based	on	signs	and	symptoms,	lesions,	and	

laboratory	diagnosis
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1502	505	สรีรวิทยำมนุษย์ส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ		 3(2-3-4)

Human Physiology for Health Science

หน้าที่และกลไกการท�างานของร่างกายโดยเน้นที่กระบวนการ

ที่ควบคุมและการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะที่ส�าคัญของมนุษย์	 ซึ่งต้อง

อาศัยการท�างานร่วมกันของระบบต่างๆ	 ในร่างกาย	 คือ	 สรีรวิทยาของ

เซลล์	 ระบบประสาท	 ระบบรับความรู้สึกพิเศษ	 ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ของร่างกาย	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบไหลเวียนโลหิต	 ระบบหายใจ	 ระบบ 

ทางเดินอาหารและโภชนาการ	ระบบขับถ่าย	 รวมถึงการควบคุมสมดุลน�้า

และกรด-ด่าง	ระบบต่อมไร้ท่อ	และระบบสืบพันธุ์	เพื่อให้ร่างกายสามารถ

ด�ารงอยู่ได้ในภาวะธ�ารงดุล

Regulation	 and	 integration	 of	 human	 systems;	 

physiology	of	cells,	nervous	system,	special	senses,	muscular	

system,	 cardiovascular	 system,	 integumentary	 system,	body	

temperature	 regulation,	 respiratory	 system,	 gastrointestinal	

system	 and	 nutrition,	 urinary	 system,	 endocrine	 system,	 

reproductive	system;	fluid,	electrolyte,	and	acid-base	balance	to	

maintain	the	homeostasis

0702	251	เภสัชวิทยำส�ำหรับพยำบำล		 3(3-0-6)

Pharmacology for Nursing

เงื่อนไขของรำยวิชำ	 :	 1502	105	ชีวเคมีส�ำหรับวิทยำศำสตร์ 

	 	 สุขภำพ

Prerequisite		 :	 1502	105	Biochemistry	for	Health	 

  Science

หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา	 เภสัชพลศาสตร์	 เป้าหมาย 

การออกฤทธิ์ของยาระดับเซลล์	 และเภสัชจลนศาสตร์เบื้องต้น	 กลไก 

การออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา	 อาการไม่พึงประสงค์	 อันตรกริยาระหว่างยา	 

ข้อบ่งช้ีและข้อห้ามใช้ของยา	 การให้การดูแลด้านยาด้วยหลักการใช้ยา 

อย่างสมเหตุผล	 การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับยาที่ออกฤทธิ์ในระบบทางเดิน

อาหาร	ระบบประสาทส่วนกลาง	ระบบประสาทอัตโนมัติ	ระบบกระดูกและ 

กล้ามเนื้อ	 ระบบทางเดินหายใจ	 ระบบต่อมไร้ท่อ	 และระบบหัวใจและ 

หลอดเลือด	การดูแลการได้รับยาเคมีบ�าบัดและยาต้านจุลชีพ

Principles	 of	 fundamentals	 of	 pharmacology,	 

pharmacodynamics,	molecular	aspects	of	drug	actions	and	basic	

principles	of	pharmacokinetics;	mechanism	of	actions,	adverse	

drug	 reactions,	 drug	 interactions,	 including	 indications	 and	

contraindications;	nursing	interventions	with	rational	drug	use;	

nursing	interventions	of	drugs	acting	on	gastrointestinal	system,	

central	 nervous	 system,	 autonomic	nervous	 system;	muscle	

and	skeletal	system,	respiratory	system,	endocrine	system,	and	

cardiovascular	system,	nursing	interventions	in	chemotherapy	

and	antibiotic

2.2	รำยวิชำวิชำชีพ		 ไม่น้อยกว่ำ	76	หน่วยกิต

2.2.1	ภำคทฤษฎี		 ไม่น้อยกว่ำ	40	หน่วยกิต

0401	101	มโนทัศน์และทฤษฎีทำงกำรพยำบำล	 2(2-0-4)

Nursing Concepts and Theories

มโนทัศน์ของศาสตร์ทางการพยาบาล	 พัฒนาการของศาสตร์

ทางการพยาบาล	 ทรรศนะแม่บททางการพยาบาล:	 บุคคล	 สุขภาพ	 

สิ่งแวดล้อม	และการพยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาล	ได้แก่	ไนติงเกล	โอเร็ม	 

นิวแมน	คิง	 รอย	 เพบพลาว	และโรเจอร์ส	ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 ความเครียดและการปรับตัว	 ทฤษฎีครอบครัว	 และการสร้าง

เสริมสุขภาพ

Concepts	 in	 nursing	 science,	 nursing	 science	 

development,	 metaparadigm	 of	 nursing:	 person,	 health,	 

environment	and	nursing,	nursing	theories;	Nightingale,	Orem,	

Neuman,	King,	Roy,	Peplau,	and	Rogers,	 related	theories	and	 

concepts;	 stress	 and	 coping,	 family	 theories,	 and	 health	 

promotion

0401	102	ควำมต้องกำรของมนุษย์	และกำรพยำบำล	 1(1-0-2)	

Human Needs and Nursing

แนวคิดทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	และหลักการ

พยาบาลเพื่อสนองตอบความต้องการพื้นฐานของมนุษย์	 ความต้องการ

ของมนุษย์	 14	 องค์ประกอบของทฤษฎีเฮนเดอร์สัน	 เป้าหมายการด�ารง

ภาวะสุขภาพดีลดการพึ่งพา	 ปัจจัยท่ีส่งเสริมความส�าเร็จของเป้าหมาย	 

ความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ	 บทบาทของพยาบาลในส่งเสริม 

ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้ในการดูแลสุขภาพ	

Concept	 of	 human	 needs	 theory	 and	 principle	 of	

nursing	 fulfills	 human	 needs,	 components	 of	 Henderson’s	

theory,	promotes	independent	living;	factors	for	facilitating	goals	

achievement,	 strengthening	physical	 and	mental	 capacities;	

nursing	roles	in	promoting	will	and	knowledge	

0401	103	สำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลส�ำหรับพยำบำล	 1(1-0-2)

Nursing Informatics and digital technology for nurse

ความหมาย	ความส�าคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ทางการพยาบาล	แหลง่ขอ้มลู	ฐานขอ้มลู	การเขา้ถงึฐานขอ้มลู	การใชข้อ้มลู,	

การสร้าง	 และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล	การน�ามาใช้เพื่อการปฏิบัติการ

พยาบาล	บริหารการพยาบาล	การศึกษา	วิจัยทางการพยาบาล	และระบบ

การจ�าแนกข้อมูลทางการพยาบาล	

Definition	 and	 significance	 of	 nursing	 informatics	

and	 digital	 technology;	 sources,	 databases	 and	 access	 to	 

database,	 information	 use,	 create	 and	 access	 to	 digital	 

technology,	 implement	 to	 nursing	 practice,	 administration,	

education,	research,	and	nursing	classification	system	
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0401	204	กระบวนกำรพยำบำลและกำรประเมินภำวะสุขภำพ	 2(1-2-3)

Nursing Process and Health Assessment

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:	 1502	 006	 กำยวิภำคศำสตร์มนุษย์ 

	 	 ส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ

	 	 1502	 505	 สรีรวิทยำมนุษย์ส�ำหรับ 

	 	 วิทยำศำสตร์สุขภำพ

Prerequisite		 :	 1502	 006	 Human	Anatomy	 for	 

  Health Science

	 	 1502	505	Human	Physiology	for	 

  Health Science

แนวคิดกระบวนการพยาบาล	การประเมินภาวะสุขภาพตาม

ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์	 ทั้งทางด้านความแข็งแกร่งของร่างกาย	

จิตใจ	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และระดับความรู้ในทุกช่วงวัย	 การซักประวัติ	

การตรวจร่างกาย	 การแปลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจ

พิเศษต่าง	ๆ

Concepts	of	nursing	process	and	health	assessment	

based	on	assessing	basic	human	needs,	physical	and	mental	

strength,	will,	and	knowledge	of	the	individual	across	the	life	span	

including	history	taking,	physical	examination,	interpretation	of	

laboratory	finding	and	special	investigation

0401	205	กฎหมำยและจรรยำบรรณวิชำชีพกำรพยำบำล	 2(2-0-4)	

Law and Code of Ethics in Nursing Profession

กฎหมายวิชาชีพการพยาบาล	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

วิชาชีพ	 ได้แก่	 กฎหมายทั่วไป	 กฎหมายอาญา	 กฎหมายแพ่ง	 และ

กฎหมายสาธารณสุข	ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายในการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์	 ทฤษฎีจริยศาสตร์	 การพัฒนาจริยธรรม 

ในวิชาชีพการพยาบาล	หลักจริยธรรม	 จรรยาบรรณวิชาชีพ	 สิทธิผู้ป่วย	 

สิทธิพยาบาล	และพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาล

Laws	in	nursing	profession,	laws	related	to	professional	

nursing,	 including	 criminal	 and	 civil	 laws	 and	public	 health	

laws;	laws	related	to	nursing	and	midwifery;	theories	of	ethics,	

moral	development	and	codes	of	ethics	in	professional	nursing,	

human	rights,	nurse’s	rights,	and	ethical	behaviors	in	nursing	

professionalism

0401	206	กำรพยำบำลรำกฐำน		 3(2-2-5)	

Fundamental Nursing

เง่ือนไขของรำยวิชำ	 :	 0401	102	ควำมต้องกำรของมนษุยแ์ละ 

	 	 กำรพยำบำล

Prerequisite		 :		0401	102	Human	Needs	and	Nursing 

แนวคิดและการปฏิบัติการพยาบาลข้ันพื้นฐานเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการข้ันพื้นฐานของมนุษย์ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ	 การให้ 

การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ	การให้ 

การพยาบาลเพื่อสร้างความมุ่งมั่นต้ังใจ	 การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ	

การฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล	ในห้องปฏิบัติการพยาบาล

Concepts	and	fundamental	nursing	practice	to	serve	

human	needs	related	to	health,	nursing	care	to	promote	physical	

and	mental	strength,	will,	and	knowledge;	basic	nursing	skills	

practice	in	nursing	laboratory

0401	408	หลักกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล		 2(2-0-4)	

Principles of Nursing Research

ความหมายและความส�าคัญของการวิจัยในการพยาบาล	

จริยธรรมในการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย	 ประเภทของการวิจัย	

กระบวนการวิจัย	 ครอบคลุมการก�าหนดปัญหาในการวิจัย	 การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	การสร้างกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีส�าหรับการวิจัย	

ตัวแปรและสมมุติฐาน	 การออกแบบการวิจัย	 การเลือกประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง	การก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 เครื่องมือการวิจัย	และ

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย	

การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล	การเขียนโครงร่างการวิจัย	 การเขียน

รายงานการวิจัย	และการเผยแพร่ผลงานวิจัย

Definitions	 and	 significance	 of	 research	 in	nursing,	

ethical	conduct	of	nurse	researcher,	types	of	research;	research	

process:	defining	research	problem,	literature	review,	conceptual	

or	theoretical	framework,	formulation	of	hypothesis	and	variables,	

research	design	and	methodology,	research	instrument	selection,	

data	analysis	and	discussion,	developing	of	research	proposal,	

writing	of	research	report,	and	publication
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0401	409	กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล		 1(0-2-2)	

Nursing Innovation Development

ความหมาย	 ความส�าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทาง 

การพยาบาล	ทฤษฎีการแพร่ของนวัตกรรม	บทบาทของพยาบาลในการ

พฒันานวตักรรม	การฝกึใชก้ระบวนการพัฒนานวัตกรรม	ภายใตค้�าแนะน�า

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

Definitions,	 significance	 of	 nursing	 innovations	 

development,	theory	of	diffusion	of	innovation,	role	of	nursing	 

innovation	 development,	 implement	 nursing	 innovation	 

development	under	supervision

0401	410	กำรบริหำรกำรพยำบำล	 1(1-0-2)

Nursing Administration

ทฤษฎี	 หลักการบริหารทั่วไป	 ทฤษฎีภาวะผู้น�า	 การบริหาร 

การพยาบาล	 การท�างานเป็นทีม	 และโมเดลการสื่อสาร	 การจัดการ 

ความขัดแย้ง	สมรรถนะผูบ้รหิารการพยาบาล	การบรหิารหอผู้ป่วย	แนวคดิ 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	 การแบ่งประเภทผู้ป่วย	 การควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานของโรงพยาบาล	การจัดการความเสีย่ง	และการปรบัปรงุคณุภาพ

Theories,	 principles	 of	 general	 administration,	 

leadership	 theories,	 nursing	 administration,	 team	building	 

and	 communication	models,	 conflict	 management,	 core	 

competencies	of	nurse	administrators,	concept	of	patient	safety,	

patient	classification	types,	hospital	nursing	quality	control,	risk	

management,	and	quality	management

0401	411	กำรศึกษำอิสระ	 1(0-2-2)

Independent Study

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0401	 408	 หลักกำรวิจัยทำงกำร 

	 	 พยำบำล

Prerequisite		 :	 0401	408	Principles	of	Nursing	 

  Research

การศึกษาประเด็นปัญหาทางการพยาบาล	ปัญหาสุขภาพ	ตาม

ความสนใจ	ฝึกใช้กระบวนการทางการวิจัย	ภายใต้การแนะน�าของอาจารย์

ที่ปรึกษา

Study	 of	 issues	 in	 nursing	 perspectives,	 health	

problems	based	 on	 interested	problems	 implement	 research	

methodology	under	supervision

0402	201	กำรพยำบำลผู้ใหญ่	1	 2(2-0-4)

Adult Nursing 1 

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0401	 204	 กระบวนกำรพยำบำล 

	 	 และกำรประเมินภำวะสุขภำพ

	 	 1502	 305	 พยำธิสรีรวิทยำมนุษย์ 

	 	 ส�ำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ

Prerequisite		 :	 0401	 204	Nursing	 Process	 and	 

  Health Assessment

	 	 1502	305	Human	Pathophysiology	 

  for Health Science

แนวคดิการพยาบาลผูป้ว่ยในระยะวกิฤต	เฉยีบพลนั	และเรือ้รงั	

การให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ตาม

ระยะพัฒนาการวัยผู้ใหญ่	 โภชนบ�าบัด	 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพ	ความผิดปกติในระบบการป้องกันตนเอง	 

การอักเสบและติดเช้ือ	 สมดุลสารน�้า	 อิเล็กโตรไลท์และกรด-ด่าง	 

ช็อค	 ความปวด	 แนวคิดการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง	 ผู้ป่วยระยะท้าย	 

การพยาบาลปริศัลยกรรม	 การผันแปรของออกซิเจน	 การย่อยและ 

การเผาผลาญ	เลือดและอวัยวะสร้างเลือดและระบบสืบพันธุ์	

Nursing	concepts	of	critical,	emergency	and	chronic	

illness,	Nursing	care	is	based	on	meeting	basic	human	needs	

during	adult	developmental	phases,	nutritional	therapies,	and	

rational	use	of	drugs	in	adult	health	problems	includes	deviation	

of	health	in	Integumentary	system,	inflammation	and	infection,	 

fluid	balance,	electrolyte,	acid-base,	shock,	pain,	nursing	care	

for	 cancer	 patient,	 terminal	 illness,	 perioperative	 nursing,	 

oxygenation	disturbance,	digestion	and	metabolism,	hematology,	

and	gynecology	systems	

0402	302	กำรพยำบำลผู้ใหญ่	2	 2(2-0-4)

Adult	Nursing	2

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0402	201	กำรพยำบำลผู้ใหญ่	1

Prerequisite		 :		0402	201	Adult	Nursing	1

แนวคดิการพยาบาลผูป้ว่ยในระยะวกิฤต	เฉยีบพลนั	และเรือ้รงั	

การให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ตาม

ระยะพัฒนาการวัยผู้ใหญ่	 โภชนบ�าบัด	 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน 

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ีมีปัญหาสุขภาพในระบบต่างๆ	ตา	 หู	 คอ	 จมูก	ภูมิคุ้มกัน	 

โรคติดเชื้อ	 ต่อมไร้ท่อ	 กล้ามเนื้อและกระดูก	 หัวใจและหลอดเลือด	 

การขับถ่ายปัสสาวะ	 ระบบประสาท	กล้ามเนื้อและกระดูก	 อุบัติเหตุและ

สาธารณภัย	

Nursing	concepts	of	critical,	emergency	and	chronic	

illness,	Nursing	care	is	based	on	meeting	basic	human	needs	

during	adult	developmental	phases,	nutritional	therapies,	and	

rational	use	of	drugs	in	adult	health	problems	includes,	deviation	
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of	health	system	of	the	eyes,	ears,	nose,	throat,	immunological,	

infection	disease,	endocrine,	cardiovascular,	urinary	tract,	neu-

rological	musculoskeletal	systems;	accident	and	disaster	nursing

0402	305	กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ	 2(2-0-4)

Nursing Care of Older Adults

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0402	302	กำรพยำบำลผู้ใหญ่	2

Prerequisite		 :		0402	302	Adult	Nursing	2

แนวคิดและหลกัการพยาบาลผูส้งูอาย	ุโดยค�านงึถงึความหลาก

หลายทางวัฒนธรรม	 เพ่ือตอบสนองความต้องการตามระยะพัฒนาการ

วัยผู้สูงอายุ	 และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุ	 ทฤษฎีความสูง

อายุ	กฎหมาย	จริยธรรม	เจตคติ	ระบบบริการสุขภาพและสังคม	การดูแล 

ระยะยาว	การเปลี่ยนแปลงตามวัย	 การประเมินภาวะสุขภาพ	กลุ่มอาการ

สูงอายุ	การพยาบาลเพ่ือการสรา้งเสรมิสขุภาพ	การสง่เสรมิภาวะโภชนาการ	 

การป้องกันโรค	และการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ	การชะลอความเสื่อม	 และ

การป้องกันความเสี่ยง	

Concepts	and	principles	of	nursing	care	of	older	adults	

in	culturally	diverse	settings	are	presented.	Care	is	directed	to	

respond	effectively	to	the	needs	of	older	adults	developmental	

phases	 as	 age-related	 changes,	 and	 rational	 use	 of	 drugs	 in	

the	 elderly;	 theories	 of	 aging,	 laws,	 ethics,	 attitudes	 toward	

older	 adults,	 aging	 in	 the	health	care	 system,	 social	 services	 

available	to	the	elderly,	long-term	care,	age-related	changes,	health	 

assessment,	geriatric	syndrome,	health	promotion,	nutritional	

promotion,	prevention,	and	rehabilitation	 in	nursing	practice;	

slowing	down	of	the	aging	process	and	hazards	prevention

 

0403	201	กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น	1	 1(1-0-2)	

Pediatric and Adolescent Nursing 1

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0401	 102	 ควำมต้องกำรของมนุษย์	 

	 	 และกำรพยำบำล	

Prerequisite		 :		0401	 102	 Human	 Needs	 and	 

  Nursing 

แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 จิตวิทยา

พัฒนาการ	การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง	 เพื่อตอบสนองความต้องการ

ตามระยะพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น	 การเพิ่มความแข็งแกร่ง	 ความมุ่ง

มั่นตั้งใจ	และความรู้ของเด็ก	วัยรุ่นและครอบครัว	การพยาบาลแบบองค์

รวมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก	 ส่งเสริมสุขภาพ	การส่ง

เสริมภาวะโภชนาการ	 การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ	 การสนับสนุนให้

เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพปกติและผาสุก	

Concept	of	pediatric	nursing,	developmental	psychol-

ogy,	family	centered	care,	Nursing	care	is	based	on	meeting	basic	

human	needs	during	children	and	adolescents	developmental	

phases;	enhancing	strength,	will,	 and	knowledge	of	children,	

adolescent	 and	 their	 families,	 holistic	nursing	care	 approach	

to	promote	child	development	and	behavior,	health	promotion,	

nutritional	promotion,	disease	and	injury	prevention,	contribute	

children	and	adolescent	to	the	normal	health	and	well	being

0403	303	กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น	2	 2(2-0-4)	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	2

เงื่อนไขของรำยวิชำ		 :		0403	201	กำรพยำบำลเดก็และวยัรุน่	1	

Prerequisite		 :		0403	201	Pediatric	and	Adolescent	 

  Nursing 1 

แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในระยะเจ็บ

ป่วยเฉียบพลัน	 เรื้อรัง	 วิกฤตและฉุกเฉิน	การใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

ในการดูแลเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 การดูแลเด็กที่มี

ความพิการแต่ก�าเนิด	 การดูแลทารก	 เด็กและวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วย

ตามระบบของร่างกาย	การใช้ยาส�าหรับเด็กป่วยอย่างสมเหตุผล	การเพิ่ม 

ความแขง็แกรง่	ความมุง่มัน่ตัง้ใจ	และความรูข้องเดก็	วยัรุน่และครอบครวั	

การพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก	 

ส่งเสริมสุขภาพ	 โภชนบ�าบัด	 การคุ้มครองสุขภาพ	 การป้องกันสุขภาพ	 

และฟื้นฟูสภาพ	การพยาบาลเด็กในระยะสุดท้ายของชีวิต	

Concept	of	Pediatric	Nursing	in	acute,	chronic,	crisis	

and	emergency	 illness,	 Family	 centered	care	 for	hospitalized	

child;	Care	 of	 child	with	 anomaly	 diseases,	Care	 of	 infants,	

children	 and	 adolescence	with	 illness	 in	 the	 organ	 system,	

rational	drug	used	for	pediatrics,	Enhancing	strength,	will,	and	

knowledge	of	children,	adolescent	and	their	 families,	Holistic	

nursing	 care	 approach	 to	 promote	 child	 development	 and	 

behavior,	health	promotion,	nutritional	therapies,	health	protection,	 

health	prevention	and	rehabilitation.	Palliative	pediatric	nursing

0403	202	กำรพยำบำลมำรดำและทำรก	 3(3-0-6)

Maternity and Newborn Nursing 

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0401	 101	 มโนทัศน์และทฤษฎีทำง 

	 	 กำรพยำบำล

	 	 0401	204	กระบวนกำรพยำบำลและ 

	 	 กำรประเมินภำวะสุขภำพ	

Prerequisite		 :	 0401	101	Nursing	Concepts	and	 

  Theories

	 	 0401	 204	Nursing	 Process	 and	 

  Health Assessment

แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการพยาบาลมารดาและทารก	นโยบาย

และระบบสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง	 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพมารดาและทารก	

ประเด็นและแนวโนม้ในการพยาบาลมารดาและทารก	แนวคดิพืน้ฐานด้าน
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อนามัยเจริญพันธุ์และการคุมก�าเนิด	 การพยาบาลตามระยะพัฒนาการ

ในระยะตั้งครรภ์	 ระยะคลอด	ระยะหลังคลอด	 ในภาวะสุขภาพปกติและ

ภาวะทีม่คีวามไมส่ขุสบาย	และการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ภีาวะสขุภาพ

ปกต	ิการสง่เสรมิการเล้ียงลกูด้วยนมแม่	การสง่เสริมภาวะโภชนาการ	โดย

ใช้กระบวนการพยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาล	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผลการวิจัย	

นวัตกรรม	 และหลักฐานเชิงประจักษ์	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	โดยค�านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

การมีส่วนร่วมของครอบครัว	และชุมชน

Concepts	 related	 to	maternity	 and	 newborn	 care,	 

issues	 and	 trends	 in	maternity	 and	 newborn	 nursing	with	 

clients in	culturally	diverse	settings	are	presented.	Nursing	care	

is	based	on	normal	development	during	antenatal,	intrapartum,	

and	 postpartum	phases,	 and	 during	 periods	 of	 discomfort.	

Holistic	approaches	include	nursing	care	of	normal	newborns,	

breastfeeding	promotion,	nutritional	promotion,	application	of	

nursing	process,	participation	of	 family	 and	community,	 and	

basics	concepts	of	reproductive	health	and	contraception.	Also	

presented	are	policy	and	health	systems	related	to	maternity	and	

newborn	care,	innovations,	and	research	and	empirical	evidence

0403	304	กำรผดุงครรภ์		 3(3-0-6)

Midwifery 

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0403	 202	 กำรพยำบำลมำรดำและ 

	 	 ทำรก	

Prerequisite		 :		0403	202	Maternity	and	Newborn	 

  Nursing

บทบาทของผดุงครรภ์	 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการคลอด	 

การดูแลสตรีที่คลอดปกติ	สตรีที่มีภาวะเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อน	และ

โรคร่วมกับการตั้งครรภ์	ระยะคลอด	และหลังคลอด	การพยาบาลผู้คลอด

ทีท่�าสตูศิาสตรหั์ตถการและการพยาบาลทารกแรกเกดิทีม่ภีาวะแทรกซอ้น

โดยใช้กระบวนการพยาบาล	 ทฤษฎีการพยาบาล	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 

ผลการวิจัย	 นวัตกรรม	 และหลักฐานเชิงประจักษ์	 เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของมนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	 โดยค�านึงถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน	 และมีการ 

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Roles	of	the	midwife;	basic	knowledge	of	childbirth,	

nursing	care	of	women	with	normal	pregnancy	and	childbirth;	 

nursing	 care	 of	 high	 risk	 pregnancy	 and	 diseases	 with	 

complications	during	antenatal,	 intrapartum	and	postpartum	 

periods;	 nursing	 care	 of	 women	 undergone	 perioperative	 

obstetrics	 procedures;	 nursing	 care	 of	 the	 newborn	with	 

complications;	 application	 of	 nursing	 process,	 nursing	 and	

related	theories,	research	findings,	innovations,	and	empirical	

evidence	to	fulfill	human	needs	of	clients;	consideration	of	cultural	

diversity	and	participation	of	family	and	community	in	nursing	

care	and	rational	use	of	drugs	

0404	201	กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชศำสตร์	1	 2(2-0-4)

Mental Health and Psychiatric Nursing 1

วิวัฒนาการด้านจิตเวชศาสตร์	ขอบเขตของงานสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวช	แนวคิดและทฤษฎีทางชีวประสาทวิทยา	มานุษยวิทยา	

จิตวิทยาบุคลิกภาพ	 สังคมวิทยาและทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิต

และการเกิดการเจ็บป่วยทางจิตท่ีพบบ่อย	การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต	 

ความรู้พื้นฐานการสื่อสารส�าหรับพยาบาลและการสื่อสารเพื่อการบ�าบัด	 

การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลผู้ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตสังคม	

หลักการการให้การปรึกษาเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

Evolution	of	psychiatry;	 scope	of	mental	health	and	 

psychiatric	 nursing;	 concepts	 and	 theories	 related	 to	 

bio-neurology,	anthropology,	personality	psychology,	sociology,	

and	nursing	science;	communication	in	nursing	and	therapeutic	

communication;	application	of	nursing	process	in	people	with	

mental	and	psychosocial	problems;	principle	of	counseling	to	

promote	mental	health	and	prevent	mental	health	problems

0404	202	กำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชศำสตร์	2	 2(2-0-4)

Mental	Health	and	Psychiatric	Nursing	2

การจ�าแนกโรคและอาการทางจิตเวช	 โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย	

สาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม	อารมณ์	 สติ

ปัญญา	 และการรับรู้ของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช	 รูปแบบการบ�าบัดรักษา

ทางจิตเวช	 เครื่องมือในการบ�าบัดทางจิตเวช	การประยุกต์ใช้กระบวนการ

พยาบาลในการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช	ผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤต	ฉุกเฉิน

และปัญหาทางนิติจิตเวชและมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Classification	 and	 symptomatology	 of	 psychiatric	 

disorders;	 common	 psychiatric	 disorders,	 etiology	 and	 

mechanism	of	 behavioral,	 emotional,	 cognitive,	 and	percep-

tual	disorders	 in	people	with	psychiatric	problems;	models	of	 

psychiatric	 treatments,	 therapeutic	 tools	 in	 psychiatry;	 

applications	 of	 nursing	 process	 in	 people	with	 psychiatric	 

disorders;	 nursing	 care	 for	 psychiatric	 patients	 in	 crisis,	 

emergency,	and	forensic	situations	and	rational	use	of	drugs
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0404	303	กำรพยำบำลชุมชน	1	 2(2-0-4)

Community Nursing 1

แนวคิดชุมชน	สุขภาพชุมชน	ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ

ชุมชน	แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชน	 วิทยาการระบาด	

การบรรเทาสาธารณภัย	 อนามัยสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย	ระบบสุขภาพและการปฏิรูประบบสุขภาพ	

Concepts	of	 community,	 community	health,	 factors	

affecting	 community	 health,	 concepts	 and	 theories	 related	

community	health	nursing,	epidemiology,	disaster	mitigation,	

environmental	 health,	 occupational	 health	 and	 safety,	 health	

system	and	health	care	reform

0404	305	กำรพยำบำลชุมชน	2	 2(2-0-4)

Community	Nursing	2

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0404	303	กำรพยำบำลชุมชน	1

Prerequisite		 :		0404	303	Community	Nursing	1

ประชากรศาสตร	์กลุม่ประชากรในชุมชน	กระบวนการพยาบาล

ชุมชน	 แนวคิดและกลวิธีที่ใช้ในการพยาบาลชุมชน	 การพัฒนาชุมชน	 

การมีส่วนร่วมของชุมชน	 การเสริมพลังอ�านาจชุมชน	 เศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข	การตลาดเชิงสงัคม	สขุศกึษาในชมุชน	อนามยัโรงเรยีน	อนามยั

ครอบครัว	การดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

Demography,	 aggregate	 group	 in	 community,	 

community	 nursing	 process,	 concepts	 and	 strategies	 in	 

community	 nursing,	 community	 development,	 community	

participation,	empowerment	in	community,	health	economics	,	

social	marketing,	community	health	education	,	school	health,	

family	Health,	continuous	health	care

0404	407	กำรรักษำโรคขั้นพื้นฐำน	 1(1-0-2)	

Basic Medical Care

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		0402	304	ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่ 

	 	 และผู้สูงอำยุ	2

	 	 0403	306	ปฏบิตักิำรพยำบำลเดก็และ 

	 	 วัยรุ่น	2

Prerequisite		 :		0402	304	Adult	and	Older	Adult	 

	 	 Nursing	Practice	2

	 	 0403	306	Pediatric	and	Adolescent	 

	 	 Nursing	Practice	2

แนวคิดเก่ียวกับปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและการรักษาโรค 

เบื้องต้น	 การประเมินภาวะสุขภาพ	 การวินิจฉัยแยกโรค	 การรักษาโรค 

เบื้องต้น	 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น	

การส่งต่อและการรับผู้ป่วยเพ่ือการรักษาที่ต่อเนื่องตามขอบเขตของ

กฎหมายวิชาชีพ

Concepts	of	simple	disease	and	basic	medical	care,	

health	assessment,	differential	diagnosis,	basic	medical	care,	

management	of	emergency	case,	drugs	for	basic	medical	care,	

referral	and	admission	for	continuing	care	under	professional	law

2.2.2	ภำคปฏิบัติ		 ไม่น้อยกว่ำ	36	หน่วยกิต

0401	207	ปฏิบัติกำรพยำบำลรำกฐำน	 3(0-9-0)

Fundamental Nursing Practice

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		0401	204	กระบวนกำรพยำบำลและ 

	 	 กำรประเมินภำวะสุขภำพ

	 	 0401	206	กำรพยำบำลรำกฐำน

	 	 0702	251	เภสชัวทิยำส�ำหรบัพยำบำล

Prerequisite		 :		0401	 204	Nursing	 Process	 and	 

  Health Assessment

	 	 0401	206	Fundamental	Nursing

	 	 0702	 251	 Pharmacology	 for	 

  nursing

ฝึกปฏิบัติทักษะพ้ืนฐานทางการพยาบาลโดยใช้กระบวนการ

พยาบาลในสถานพยาบาลเพือ่ตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของผูร้บั

บริการทุกวัย	ฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง	ส่ง

เสริมความมุ่งมั่นตั้งใจ	การให้ความรู้เพื่อการคงไว้ซึ่งสุขภาพ	โดยค�านึงถึง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Fundamental	nursing	practices	in	clinical	settings	that	

serve	clients	of	all	ages	needs;	basic	nursing	care	to	promote	

physical	and	mental	strength,	will,	and	knowledge	to	maintain	

continuing	well-being,	consideration	of	cultural	diversity

0401	412	ปฏิบัติกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล		 2(0-6-0)

Nursing Administration Practice

เงื่อนไขของรำยวิชำ	:	

เรียนควบคู่กับ	0401	410	กำรบริหำรกำรพยำบำล	

Prerequisite	:	

Co-requisite	0401	410	Nursing	Administration	

บรหิารจดัการงานพยาบาล	บรหิารบคุลากร	วางแผนและพฒันา

บุคลากร	พัฒนาบทบาทผู้น�า	 ท�างานเป็นทีม	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การพยาบาลและการบริหาร	 บริหารเวลา	 ควบคุมคุณภาพโรงพยาบาล	 

ก�ากับมาตรฐานการพยาบาล	และการบริหารความเสี่ยง

Administering	and	managing	nursing	duties,	staffing,	

planning	 and	developing	 staff,	 developing	 the	 role	 of	 leader,	

team	building,	 using	 information	 technology	 in	 nursing	 and	 

administration,	managing	 time,	 hospital	 quality	 control,	 

monitoring	nursing	standard	and	managing	risk
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0401	413	ปฏิบัติกำรพยำบำลวิชำชีพ		 	3(0-9-0)

Professional Nursing Practice

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		ผ่ำนรำยวิชำในหมวดวิชำชีพ	

	 	 ไม่น้อยกว่ำ	65	หน่วยกิต

Prerequisite		 :	 Totaling	 pass	 in	 professional	 

	 	 nursing	 subjects	 at	 least	 65	 

  credits 

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลในขอบเขตการประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาล	 การน�าทีมการพยาบาล	 การวางแผน	 การมอบหมายงาน	 

การประสานงาน	 การนิเทศ	 การประเมินผลงาน	 การตัดสินใจทาง 

การพยาบาล	ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ

Practice	nurses	roles	under	the	scopes	of	nursing	laws	

and	regulations,	nursing	team	leading,	planning,	assignment,	 

coordinating,	 supervising,	 evaluation,	 decision	making	 in	

nursing;	under	 the	supervision	of	 registered	nurses	 in	health	

care	settings

0402	303	ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ	1	 3(0-9-0)	

Adult and Older Adult Nursing Practice 1

เง่ือนไขของรำยวิชำ		:		0401	207	ปฏบิตักิำรพยำบำลรำกฐำน

	 	 0402	201	กำรพยำบำลผู้ใหญ่	1	

Prerequisite		 :		0401	207	Fundamental	Nursing	 

  Practice

	 	 0402	201	Adult	Nursing	1

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 โดยประยุกต์

ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	 และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	 โดยอาศัย

กระบวนการพยาบาล	และทักษะทางวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการ

พืน้ฐานของผูป้ว่ย	สร้างความแขง็แกรง่	ความรู	้ลดภาวะพึง่พา	และการตาย 

อย่างสมศักดิ์ศรี	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 และมีการ 

ใช้ยาอย่างสมเหตุผล	

Adult	and	older	adult	nursing	practice	nursing	process	

and	clinical	skills	based	on	application	of	nursing	science,	and	

related	theories,	implement	nursing	process	to	enhance	strength,	

knowledge,	and	independence	to	meet	basic	human	needs	and	

regard	to	the	cultural	diversity;	promote	dying	with	dignity	and	

rational	use	of	drugs

0402	304	ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ	2		 4(0-12-0)

Adult	and	Older	Adult	Nursing	Practice	2

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		0402	303	ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ใหญ ่

	 	 และผู้สูงอำยุ	1

	 	 0402	302	กำรพยำบำลผู้ใหญ่	2

Prerequisite		 :		0402	303	Adult	and	Older	Adult	 

  Nursing Practice 1

	 	 0402	302	Adult	Nursing	2

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ

ซับซ้อน	โดยประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล	วิจัย	และศาสตร์

ที่ เกี่ยวข้อง	 โดยอาศัยกระบวนการพยาบาล	 และทักษะทางวิชาชีพ	 

เพ่ือตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วย	 สร้างความแข็งแกร่ง	 

ความรู้	 ลดภาวะพึ่งพา	 และการตายอย่างสมศักดิ์ศรี	 โดยค�านึงถึง 

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม	และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Nursing	practice	 for	 adults	with	complex	problems,	

application	of	nursing	science,	research,	and	related	theories,	

implement	nursing	process	and	clinical	nursing	skills	to	enhance	

strength,	knowledge,	and	independence	to	meet	basic	human	

needs	and	promote	dying	with	dignity	with	regard	to	cultural	

diversity;	and	rational	use	of	drugs

0402	406	 ปฏิบัติกำรพยำบำลผู้สูงอำยุ	 	2(0-6-0)

Nursing Care of Older Adults Practice

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		เรยีนควบคู่กบั	0402	305	กำรพยำบำล 

	 	 ผู้สูงอำยุ

Prerequisite		 :		Co-requisite	 0402	 305	 Nursing	 

  Care of Older Adults

ฝกึปฏบัิติการพยาบาลผูส้งูอาย	ุการประยกุต์ใชท้ฤษฎผีูส้งูอาย ุ

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	 ฝึกใช้กระบวนการพยาบาล	 การดูแลผู้สูงอายุ 

ในชุมชนและสถานบริการ	 เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน	 

ลดการพึง่พา	การรกัษา	ภาวะสขุภาพ	การฟืน้ฟูสขุภาพ	สรา้งความแข็งแกรง่	

ความรู้	 ลดภาวะพึ่งพา	 การดูแลระยะท้าย	 และการตายอย่างสมศักดิ์ศรี	

โดยค�านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Elderly	 nursing	 practice,	 application	 of	 aging	 and	 

related	theories;	implement	nursing	process,	caring	for	the	elderly	

in	the	community	and	health	care	settings	to	enhance	strength,	

knowledge,	to	promote	independence	and	meet	basic	human	

needs	with	consideration	to	cultural	diversity;	and	promote	dying	

with	dignity	and	rational	use	of	drugs
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0403	305	ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น	1	 2(0-6-0)	

Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		0403	201	กำรพยำบำลเดก็และวยัรุน่	1	

	 	 0401	207	ปฏบิตักิำรพยำบำลรำกฐำน	

Prerequisite		 :		0403	201	Pediatric	and	Adolescent	 

  Nursing 1

	 	 0401	207	Fundamental	Nursing	 

  Practice

ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 น�าแนวคิด

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางไปใช้ในการดูแลทารก	 เด็กและวัยรุ่น	 ให้การ

ดูแลสุขภาพเด็กและวัยรุ่นตามความต้องการด้วยความตระหนักถึงบริบท

ทางด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 และพัฒนาการของเด็ก	 เพิ่มความแข็งแกร่ง	

ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และความรู้ของเด็ก	 วัยรุ่นและครอบครัว	ประยุกต์ใช้

กระบวนการพยาบาล	 การแก้ไขปัญหา	 กลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์	 เพื่อ

สร้างเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคและ

การบาดเจบ็	บรูณาการความรูพ้ืน้ฐานดา้นพยาธสิรรีวทิยา	เภสชัวิทยา	และ

การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของ

ทารก	เด็ก	และวัยรุ่น

Practice	in	pediatric	nursing;	Applying	family-centered	

care	 concepts	 to	 care	 of	 infants,	 children,	 and	 adolescents;	 

Provide	health	care	 to	support	 their	needs	with	emphasis	on	 

social,	 cultural,	 and	 developmental	 influences;	 Enhancing	

strength,	will,	and	knowledge	of	children,	adolescent	and	their	

families;	Application	nursing	process,	problem	solving,	critical	

thinking	strategies	to	promote	child	development	and	behavior,	

health	promotion,	disease	and	injury	prevention;	Integration	of	

basic	knowledge	of	pathophysiology,	pharmacology	and	pediatric	

nursing	as	applied	to	care	of	infants,	children,	and	adolescents	

health	and	well-being

0403	306	ปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น	2	 3(0-9-0)	

Pediatric	and	Adolescent	Nursing	Practice	2

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		0403	303	กำรพยำบำลเดก็และวยัรุน่	2 

	 	 0403	305	ปฏบิตักิำรพยำบำลเดก็และ 

	 	 วัยรุ่น	1	

Prerequisite		 :	 0403	303	Pediatric	and	Adolescent	 

	 	 Nursing	2

	 	 0403	305	Pediatric	and	Adolescent	 

  Nursing Practice 1

ปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์	 น�าแนวคิด

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางและการพยาบาลแบบองค์รวมไปใช้ในการดูแล

ทารก	เดก็และวยัรุน่ทีม่คีวามเจบ็ปว่ยเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล	ใหก้าร

ดแูลสขุภาพเดก็และวยัรุน่ตามความตอ้งการขณะเจบ็ปว่ยเฉยีบพลนั	เรือ้รงั	

วิกฤตและฉุกเฉิน	ด้วยความตระหนักถึงบริบททางด้านสังคม	วัฒนธรรม	

และพัฒนาการของเด็ก	เพิ่มความแข็งแกร่ง	ความมุ่งมั่นตั้งใจ	และความรู ้

ของเด็กวัยรุ่นท่ีป่วยและครอบครัว	 ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล	 

การแก้ไขปัญหา	กลยุทธ์ในการคิดวิเคราะห์	เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการและ

พฤตกิรรมเดก็	สง่เสรมิสขุภาพ	ปอ้งกนัโรคและการบาดเจบ็	การฟืน้ฟสูภาพ	

บูรณาการความรู้พืน้ฐานดา้นพยาธิสรรีวิทยา	เภสชัวิทยา	และการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์ไปใช้ในการดูแลทารก	เด็ก	และวัยรุ่นที่เจ็บป่วย	ประยุกต์

ใช้แนวคิดการพยาบาลแบบประคับประคองในการปฏิบัติการพยาบาล 

ผู้ป่วยเด็กระยะสุดท้ายของชีวิต

Practice	in	pediatric	nursing;	Applying	family-centered	

care	concepts	and	holistic	care	approach	to	care	of	hospitalized	 

children	 and	 adolescents;	 Providing	 health	 care	 to	 support	

their	needs	in	acute,	chronic,	crisis	and	emergency	illness	with	 

emphasis	on	their	social,	cultural,	and	developmental	influences;	 

Enhancing	 strength,	will,	 and	 knowledge	 of	 sick	 children,	 

adolescent	 and	 their	 families;	Application	 nursing	 process,	

problem	solving,	 critical	 thinking	 strategies	 to	promote	 child	

development	and	behavior,	health	promotion,	disease	and	injury	

prevention,	and	rehabilitation;	Integration	of	basic	knowledge	of	

pathophysiology,	pharmacology	and	pediatric	nursing	as	applied	

to	care	of	infants,	children,	and	adolescents	with	illness;	Applying	

palliative	care	in	terminal	stage	of	pediatric	illness	

0403	307	ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำและทำรก

	 และกำรผดุงครรภ์	1*		 	3(0-12-0)

Maternity and Newborn Nursing and Midwifery  

 Practice 1

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0403	 202	 กำรพยำบำลมำรดำและ 

	 	 ทำรก

	 	 0403	304	กำรผดุงครรภ์

Prerequisite		 :		0403	202	Maternity	and	Newborn	 

  Nursing

	 	 0403	304	Midwifery	

ปฏิบัติการพยาบาลสตรี ท่ีมีภาวะเสี่ยงต�่ า 	 ในระยะก่อน 

การตั้งครรภ์	 ระยะตั้งครรภ์	 ระยะคลอด	ระยะหลังคลอด	การดูแลทารก

แรกเกิด	และและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	การพยาบาลผู้คลอดที่มี

ภาวะเสีย่งสงูและท่ีมภีาวะแทรกซอ้นในระยะต้ังครรภแ์ละระยะท่ีหน่ึงของ

การคลอด	โดยใช้กระบวนการพยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาล	และทฤษฎีที่

เก่ียวข้อง	และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย	นวัตกรรม	หลกัฐานเชิงประจักษ์	

เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่ง	 ความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และความรู้เพื่อสนอง 

ความต้องการของมนุษย์ให้แก่ผู้ใช้บริการ	 โดยค�านึงถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของครอบครัว	
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Nursing	 practice	 in	 low	 risk	 pregnancy	 during	 

preconception,	antenatal,	intrapartum,	and	postpartum	periods;	

care	of	the	newborn;	breastfeeding	promotion;	nursing	practice	

in	women	with	 high-risk	 during	 antenatal	 and	 first	 stages	

of	 labor	 using	nursing	process,	 nursing	 theories	 and	 related	 

theories	and	use	of	research	findings,	innovations,	and	empirical	

evidence	to	promote	strength,	will,	and	knowledge	for	human	

needs	achievement	in	clients,	considering	cultural	diversity	and	

family	participation

หมำยเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

0403	408	ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำและทำรก

	 และกำรผดุงครรภ์	2*		 3(0-12-0)

Maternity and Newborn Nursing and Midwifery  

	 Practice	2

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0403	304	กำรผดุงครรภ์	

	 	 0403	307	ปฏิบัติกำรพยำบำลมำรดำ 

	 	 และทำรกและกำรผดุงครรภ์	1

Prerequisite		 :		0403	304	Midwifery	

	 	 0403	307	Maternity	and	Newborn	 

  Nursing and Midwifery Practice 1

ปฏิบัติการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง	หรือปัญหา

สุขภาพตั้งแต่ระยะก่อนการตั้งครรภ์	ระยะตั้งครรภ์	ระยะคลอด	และระยะ

หลังคลอดรวมถึงทารกแรกเกิดที่มีปัญหาสุขภาพ	 โดยใช้กระบวนการ

พยาบาล	ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง	การใชผ้ลการวจิยั	หลกั

ฐานเชงิประจกัษ	์และนวตักรรม	เพือ่สง่เสรมิใหส้ตรมีคีวามแขง็แกรง่	ความ

มุ่งม่ันตั้งใจ	 และมีความรู้เพ่ือสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเต็ม

ศกัยภาพ	โดยค�านงึถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรม	และการมสีว่นรว่ม

ของครอบครัวและชุมชน	และมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

Nursing	practice	in	high	risk	pregnancy	and	in	women	

with	health	problems	from	preconception,	antenatal,	intrapartum,	 

and	 postpartum	 periods,	 including	 newborns	 by	 using	 the	 

nursing	 process,	 nursing	 and	 related	 theories;	 utilization	 of	 

research	findings,	empirical	evidence	and	innovation	to	promote	

strength,	will,	and	knowledge	of	women	to	meet	their	needs	as	

fully	as	possible	with	consideration	of	cultural	diversity,	families,	

and	community	involvement	and	rational	use	of	drugs

หมำยเหต	ุ*	ปฏิบัติ	4	ชั่วโมง/สัปดาห์	เท่ากับ	1	หน่วยกิต

0404	304	ปฏิบัติกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชศำสตร์		 3(0-9-0)	

Mental Health and Psychiatric Nursing Practice

เงื่อนไขของรำยวิชำ		:		0404	202	กำรพยำบำลสุขภำพจติและ 

	 	 จิตเวชศำสตร์	2	

	 	 0401	207	ปฏบิตักิำรพยำบำลรำกฐำน	

Prerequisite		 :		0404	 202	 Mental	 Health	 and	 

	 	 Psychiatric	Nursing	2	

	 	 0401	207	Fundamental	Nursing	 

  Practice

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช	 

การประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและทฤษฎีต่าง	 ๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช	

Nursing	practice	 in	people	with	mental	 health	 and	

psychiatric	problems,	application	of	nursing	process	and	related	

theories	to	fulfill	needs	of	people	with	mental	health	problems	

and	psychiatric	disorders

0404	406	ปฏิบัติกำรพยำบำลชุมชน	 3(0-9-0)	

Community Nursing Practice 

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		0404	305	กำรพยำบำลชุมชน	2

Prerequisite		 :		0404	305	Community	Nursing	2

ประเมนิสขุภาพบุคคล	ครอบครวั	กลุม่เฉพาะในชมุชน	วินจิฉัย

ปัญหาและความต้องการ	 วางแผน	ปฏิบัติการพยาบาล	 เสริมพลังอ�านาจ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 เยี่ยมบ้าน	 อนามัยโรงเรียน	 ประเมินผลการดูแล

สุขภาพ

Health	assessment	of	person	family	aggregate	group	in	

community,	community	diagnosis,	planning,	nursing	practice,	

community	participation	as	empowerment,	home	visit,	school	

health,	health	evaluation
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0404	408	ปฏิบัติกำรรักษำโรคขั้นพื้นฐำน	 2(0-6-0)

Basic Medical Care Practice 

เงื่อนไขรำยวิชำ		 :		เรียนควบคู่กับ	 0404	 407	กำรรักษำ 

	 	 โรคขั้นพื้นฐำน

Prerequisite		 :		Co-requisite	 0404	 407	 Basic	 

  Medical Care

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น	การซักประวัติ	การตรวจร่างกาย	

การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 การวินิจฉัยแยกโรค	 การรักษาโรค 

เบื้องต้น	 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน	 การส่งต่อและการรับผู้ป่วยเพื่อ 

การรักษาที่ต่อเนื่องตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ

Basic	medical	 care	 practice,	 patient	 interviewing,	 

physical	 examination,	 laboratory	 screening,	 differential	 

diagnosis,	 basic	medical	 care,	management	 of	 emergency	

case,	drugs	 for	basic	medical	care,	 referral	and	admission	 for	 

continuing	care	under	professional	law

4.	หมวดวิชำเลือกเสรี		 ไม่น้อยกว่ำ	6	หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	ๆ 	ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	จ�านวน

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต
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ภาคผนวก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2558)

1.  ปรัชญา ความส�าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 1.1 ปรัชญา

	 	 ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่รู้จักตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 1.2 ความส�าคัญ

	 	 การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป		ได้พิจารณาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนอยู่เดิมตั้งแต่ป ี

การศึกษา	 2554	 	 เป็นต้นมา	พบว่ามีหลายส่วนของหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของทั้งความต้องการของผู้เรียนและ 

ผลการเรยีนที	่สกอ.	ก�าหนด	และทกัษะในศตวรรษท่ี	21	อกีทัง้ยงัมเีนือ้หาซ�า้ซ้อนกนัในบางรายวชิา	และท่ีส�าคญัโครงสร้างของหลักสูตร

ยังไม่ได้มุ่งส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควร		

	 	 ส�านักศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงร่วมมือกับคณะต่าง	 ๆ	ที่จัดการ

เรียนการสอนในมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 	 โดยมุ่งสร้างนิสิตให้มีคุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์ 

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป	สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 

มทีกัษะทีจ่�าเป็นในการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่21	ซึง่ต้องมอีงค์ความรู้พ้ืนฐานท่ีจ�าเป็นตามยุค	มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม	มีทักษะ

ชีวิตและการท�างาน	ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาสากล	และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นพลเมืองไทยในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกได้อย่างภาคภูมิ	

	 	 เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายข้างต้น	ส�านกัศกึษาท่ัวไปจงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ	ไว้	5	ประการ	

ดังนี้	

	 	 1.	 ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.) 

และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 ปรบัปรงุเป้าประสงค์และขอบเขตของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับความหมายและผลการเรยีนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

	 	 3.	 ให้ทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นเพื่อเสริมทักษะชีวิตใน 

การประกอบอาชีพในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/คณะ

	 	 4.	 เพิ่มรายวิชา	 ”1	หลักสูตร	 1	 ชุมชน„	และจัดให้เป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 โดยจัดการเรียน 

การสอนแบบบรูณาการกบัโครงการ	1	หลกัสตูร	1	ชมุชน	เพือ่พฒันานิสิตให้เป็นท่ีพึง่ของสังคมและชมุชนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	

	 	 5.	 ปรับปรุงค�าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาให้เชื่อมโยง	ส่งเสริม	หรือบูรณาการกัน	 โดยไม่ให้เกิดความซ�้าซ้อน

กัน

	 โดยจัดให้มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรองเป็นล�าดับ	 และ

เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาต่างๆ	ร่วมกัน	 โดยก�าหนดความหมายของหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปให้เป็นกรอบแนวคิดหลักที่เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยเสนอไว้	ดังนี้	

	 หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป	หมายถงึ	หมวดวิชาท่ีเสรมิสร้างความเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	มคีวามรูร้อบ	รูก้ว้าง	เข้าใจ	และเหน็คุณค่า

ของตนเอง	ผู้อ่ืน	สงัคม	ศลิปวฒันธรรม	และธรรมชาต	ิใส่ใจต่อความเปลีย่นแปลงของสรรพสิง่	พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	ด�าเนนิชวีติ

อย่างมีคุณธรรม	พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
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	 และก�าหนดผลการเรยีนรูข้องหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	9	ประการ	ให้สอดคล้องและครอบคลุมผลการเรยีนตามกรอบแนวคิด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่เสนอโดยเครือข่ายการศึกษาทั่วไป	ดังนี้	

	 	 1.	 มคีณุธรรมจรยิธรรมในการด�าเนินชวีติ	บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง	ตระหนักและส�านกึในความเป็นไทย

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และ

สามารถประยุกต์ใช้	 เพ่ือน�าไปสู่การพึ่งพาตนเอง	 และช่วยเหลือผู้อ่ืน	 สามารถแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 

และความพอเพียง	 เป็นแบบอย่างที่ดีได้	 สามารถอธิบายถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย	โดยเฉพาะในเรื่อง 

ศลิปวัฒนธรรม	การใช้ภาษา	การแต่งกาย	และกริยิามารยาทอนัดีงาม	รวมท้ังคุณธรรมความกตัญญูกตเวที	มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	ต้องการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป

	 	 2.	 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ	

	 	 	 หมายถึง	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มา	แนวคิดและองค์ความรู้ของศาสตร์หลักสากล	อันน�าไปสู่ความเข้าใจ

ธรรมชาติ	และปรากฏการณ์ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในโลกและจักรวาล	

	 	 3.	 เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 	 หมายถึง	มคีวามรูค้วามเข้าใจในตนเอง	มนษุย์ในฐานะปัจเจก	สงัคม	ศลิปะ	และวฒันธรรม	เคารพและเหน็คณุค่า

ของความเหมือนและความต่างของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต	 ซึ่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสอดคล้องเม่ืออยู่ในสภาวะแห่งดุลยภาพท่ี

ยอมรับได้ของหุ้นส่วนนั้นๆ

	 	 4.	 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 หมายถึง	ทักษะส�าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือความสามารถในการประเมินตนเองและก�าหนดเป้าหมายที่

ต้องการพัฒนา	ซึ่งอาจเป็นการเรียนเพื่อรู้	เรียนเพื่อท�าได้	เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น		และเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย	จิตใจ	

ความเฉลียวฉลาด	ความอ่อนไหว	ความมีสุนทรียะ	และมิติทางจิตวิญญาณ	(Learning	to	be)	ส่วนความสามารถที่จะช่วยให้บรรลุ 

เป้าหมายคือทักษะการวางแผน	และด�าเนินการแสวงหาข้อมูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกระบบสถาบัน

การศึกษา

	 	 5.	 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 	 หมายถึง	สามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง	ๆ	ในเชิงเหตุผล	รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง	ๆ	 

เพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ	สามารถเลอืกวธิคีดิพิจารณาทีเ่หมาะสมต่อประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ	ไม่ว่าจะด้วยการ

คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 แสดงการประเมินข้อมูลเพื่อชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือและให้ข้อสรุปอันจะน�าไปสู่การตัดสินใจท่ีถูกต้อง 

เหมาะสม	สามารถศึกษาปัญหาที่มีความซับซ้อนและสามารถให้แนวทางแก้ปัญหาท่ีสร้างสรรค์ได้	 	 สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนา 

ตนเองอย่างเป็นขั้นตอน	 เป็นเหตุเป็นผล	พิจารณาด้วยใจใคร่ครวญตามหลักความจริง	ความดี	และความงาม	จนเกิดปัญญาส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง

	 	 6.	 มีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 	 การมจีติอาสา	คอื	การมคีวามเอาใจใส่	กระตือรอืร้นท่ีจะเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา/แก้ปัญหาส่วนรวม/ชมุชน/

สังคม	ซึ่งแสดงออกในรูปของการกระท�าที่มุ่งประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นบนพื้นฐานของความตั้งใจดี	เจตนาดี	และเป็นไปตามความสมัครใจ

ของตนโดยไม่มีการบังคับ

	 	 	 ส�านกึสาธารณะ	หมายถงึ	การทีบ่คุคลตระหนกัถงึความส�าคญัและเหน็คณุค่าของการแบ่งปัน	ดแูล	เอาใจใส่	รกัษา

สมบัติต่าง	ๆ	ที่เป็นของส่วนรวม	และไม่น�ามาเป็นของส่วนตน

	 	 	 การเป็นพลเมอืงทีม่คีณุค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก	คอื	การทีบ่คุคลสามารถเป็นทีพ่ึง่ของตนเองและของสงัคม

ไทยและสังคมโลกได้	ใฝ่รู้	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม	และวิทยาการต่างๆ	พร้อมปฏิบัติตน

ได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคม	ณ	เวลานั้นด้วยความกล้าหาญ	บนพื้นฐานคุณธรรม	ความรับผิดชอบ	รวมทั้ง

เข้าใจ	ยอมรบั	และตระหนกัในคณุค่าและความเท่าเทยีมในศกัด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์	และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง	พร้อมปฏิบัติต่อกัน

ด้วยความเคารพ	ยุติธรรม	และเสมอภาค
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	 	 7.	 มีทักษะความรู้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี

	 	 	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ	 และมีทักษะในการน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ได้แก	่ 

การรักษาสุขภาพร่างกาย	การกิน	การอยู่	พักผ่อน	ออกก�าลังกาย	อารมณ์	จิตใจ	และด้านการท�างาน	การประกอบการ	เศรษฐกิจ	สังคม	

สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดี

	 	 8.	 ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 	 สามารถใช้เทคโนโลยหีรอืวทิยาการสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนินชวิีต	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการพัฒนาปัญญาความรู้	 ด้านต่างๆ	 และเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สืบค้นข้อมูล	 คัดกรอง	 รวบรวม	 วิเคราะห	์ 

และน�าเสนอข้อค้นพบได้อย่างเหมาะสมและซื่อสัตย์

	 	 9.	 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

	 	 	 สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทั้งในการพูด	การฟัง	การอ่าน	การเขียน	และเลือกใช้รูปแบบการน�าเสนอ

ที่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้

 1.3 วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 1.			 เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต	บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ตระหนัก

และส�านึกในความเป็นไทย

	 	 2.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง	มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล	และเข้าใจธรรมชาติ

	 	 3.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง	ผู้อื่น	สังคม	ศิลปะ	และวัฒนธรรม	

	 	 4.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต	เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

	 	 5.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะการคิดแบบองค์รวม

	 	 6.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีจิตอาสาและส�านึกสาธารณะ	เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก

	 	 7.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน�าความรู้ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตและด�ารงตนในสังคมได้

เป็นอย่างดี

	 	 8.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันและเหมาะสม	

	 	 9.	 เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.1 จ�านวนหน่วยกิต    

	 	 รวมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

 2.2 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

	 	 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	แบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของกระทรวงศึกษาธิการ		

กลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง

ศึกษาธิการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ�านวนรายวิชา จ�านวนหน่วยกิต

1.	กลุ่มภาษา

1.1	ภาษาอังกฤษ

1.2	ภาษาไทยและ

	 	 ภาษาอื่น	ๆ

-

3

3

6

4

2.	กลุ่มมนุษยศาสตร์

	 และสังคมศาสตร์

- 5 6

3.	กลุ่มวิทยาศาสตร์

	 และคณิตศาสตร์

- 5 6

4.	กลุ่มวิทยาศาสตร์		

	 สุขภาพและนันทนาการ

- 4 4

5.	กลุ่มสหศาสตร์ - 1 2

6.	กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม - 16 ไม่น้อยกว่า	2

รวม ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 37 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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รายวิชา
1 กลุ่มภาษา    10 หน่วยกิต

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ  6 หน่วยกิต

	 0031	001	 การสนทนาภาษาอังกฤษ	 2(1-2-3)

	 	 	 ในชีวิตประจ�าวัน	

	 	 	 Daily	English	Conversation2

	 0031	002	 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 	 Communicative	English

	 0031	003		 ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย	 2(1-2-3)

	 	 	 เฉพาะด้าน

	 	 	 English	for	Specific	Purposes

 1.2  ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ  4 หน่วยกิต

	 0031	004		 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Academic	Communication

	 0031	005	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ	 2(2-0-4)

	 	 	 Thai	for	Aesthetic	Communication

	 0031	006		 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	 2(2-0-4)

	 	 	 ASEAN	Languages	and	Cultures

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0032	001	 มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา	 2(2-0-4)

	 	 	 Man,	Civilization	and	Religions

	 0032	002		 กฎหมายและจริยธรรม	 2(2-0-4)

	 	 	 Laws	and	Morality

	 0032	003		 ศิลปะวิจักษ์		 2(2-0-4)

	 	 	 Art	Appreciation

	 0032	004		 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้		 2(2-0-4)

	 	 	 Humanity	and	Learning

	 0032	005		 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		 2(2-0-4)

	 	 	 Philosophy	of	Sufficiency	Economy

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต

	 0033	001		 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และปรัชญา		 2(2-0-4)

	 	 	 Concepts	of	Science	and	Philosophy

	 0033	002		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 2(2-0-4)

	 	 	 ในสังคมโลกาภิวัตน์

	 	 	 Science	and	Technology	in

	 	 	 Globalized	Society

	 0033	003	 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา	 2(2-0-4)

	 	 	 ท้องถิ่น

	 	 	 Natural	Resources	and	Local	Wisdoms

	 0033	004		 เทคโนโลยีสารสนเทศ		 2(2-0-4)

	 	 	 Information	Technology

	 0033	005	 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ	 2(2-0-4)

	 	 ในชีวิตประจ�าวัน

	 	 Applications		of		Mathematics		

	 	 and		Statistics		in		Daily		Life

4. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ  4 หน่วยกิต

	 0034	001	 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน	 2(2-0-4)

	 	 	 Personal	and	Community

	 	 	 Health	Care

	 0034	002		 การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 	 Consumption	for	Life	Quality

	 0034	003		 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ		 2(2-0-4)

	 	 	 คุณภาพชีวิต

	 	 	 Drug	and	Health	Products	for

	 	 	 life	quality

		 0034	004	 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	 2(1-2-3)

	 	 Exercise		for		Health		

5. กลุ่มสหศาสตร์   2 หน่วยกิต

	 0035	001		 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	2(1-2-3)

	 	 	 One	Program	One	Community

6.  กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม  2 หน่วยกิต

	 0036	001		 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Korean	for	Communication

	 0036	002		 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Japanese	for	communication

	 0036	003		 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 Chinese	for	Communication

	 0036	004		 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร		 2(1-2-3)

	 	 	 French	for	Communication

	 0036	005		 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก		 2(2-0-4)

	 	 	 Geography	and	Global	Issues

	 0036	006	 ภาวะผู้น�า		 2(1-2-3)

	 	 	 Leadership
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	 0036	007	 นวัตกรรมและการเป็น		 2(2-0-4)

	 	 ผู้ประกอบการใหม่

	 	 Innovation	and	New	Entrepreneurship

	 0036	008		 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต		 2(1-2-3)

	 	 Meditation	for	Life	Progress

	 0036	009		 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ		 2(1-3-2)

	 	 Mind	Power	for	Successful	Wisdom

	 0036	010	 วิปัสสนากับการรู้ทันโลก		 2(1-3-2)

	 	 Vipassana	and	World	Awareness

	 0036	011	 พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต		 2(2-0-4)

	 	 Buddhism	and	Living

	 0036	012	 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Khmer		for		Communication

	 0036	013	 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Myanmar		for		Communication

	 0036	014	 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Laos		for		Communication

	 0036	015	 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร	 2(1-2-3)

	 	 Vietnamese		for		Communication

	 0036	016	 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม	 2(1-2-3)

	 	 ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

	 	 English		for		Career		Preparation	
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แสดงแผนการศึกษา
 

ชั้นปที่ 1 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

รวม 8

   
ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย 

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

 

ชั้นปที่ 2 ภาคตน

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมภาษาอังกฤษ 2

เลือกกลุมภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 2

เลือกกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2

เลือกกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2

รวม 8

ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย

กลุมวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิต

เลือกกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ 2

เลือกกลุมวิชาเลือกเพิ่มเติม 2

เลือกกลุมสหศาสตร 2

รวม 6

หมายเหตุ แผนการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้นิสิตตองเก็บหนวยกิตใหครบตามกลุมวิชา
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ค�าอธิบายรายวิชา
1. กลุ่มภาษา

 1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ

 0031 001 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2(1-2-3)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Daily English Conversation

	 	 	 ทกัษะการฟังและการพดูโดยใช้ค�าศัพท์และส�านวน

ที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวันที่มีประสิทธิภาพ

	 	 	 Listening	and	speaking	skills	using	practical	

English	vocabulary	and	expressions	for	effective	daily-life	

communication

 0031 002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Communicative English

	 	 	 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบททาง

สังคมต่าง	ๆ	หน้าที่ของภาษาในการสื่อสารและการใช้ค�าศัพท์ที่เหมาะสม

	 	 	 English	usage	for	communication	in	various	

social	context;	communication	functions	of	language	and	

appropriate	vocabulary	use

 0031 003  ภาษาอังกฤษเพื่อความมุ่งหมาย  2(1-2-3)

   เฉพาะด้าน

   English for Specific Purposes

	 	 	 ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารเชงิวชิาการ

และการท�าความเข้าใจในศาสตร์เฉพาะด้าน

	 	 	 Skills	 in	 using	 English	 for	 academic	 

communication	 and	 comprehension	 in	 a	 specific	 field 

of	study

 1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ

 0031 004  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ  2(2-0-4)

   Thai for Academic Communication

	 	 	 ลกัษณะของภาษาเชงิวชิาการ	ทกัษะการใช้ภาษาไทย 

เพือ่วตัถุประสงค์ทางวชิาการในบรบิททางสงัคมเพือ่การสือ่สารอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิผลในโลกยุคปัจจุบัน

	 	 	 Characteristics	of	academic	language,	skills 

in	 using	Thai	 for	 academic	 purposes	 in	 various	 social 

context	 for	 appropriate	 and	 effective	 communication	 at 

present	age

 0031 005  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4)

   เชิงสุนทรียภาพ

   Thai for Aesthetic Communication

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุนทรียภาพ 

สุนทรียภาพทางภาษา	กลวิธีการสร้างสรรค์และการสื่อสารภาษาที่มี 

ความงาม	 แนวทางพิจารณาความงามทางภาษาทั้งร้อยแก้ว	 และ 

ร้อยกรอง	ศกึษากวนีพินธ์และบทประพนัธ์เชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้มอง 

เห็นศิลปะภาษา	มโนทัศน์	ค่านิยม	และพลังแห่งภาษา

	 	 	 Meaning	 and	 significance	 of	 aesthetics, 

language	 aesthetics,	 strategies	 for	 creating	 and 

communicating	 aesthetic	 language,	ways	 to	 examine 

language	aesthetic	both	in	poems	and	creative	writing	to 

see	language	art,	concepts,	values,	and	power	of	language

 0031 006 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน  2(2-0-4)

   ASEAN Languages and Cultures

	 	 	 ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม 

อาเซยีน	ความหลากหลายของภาษาในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ลกัษณะ 

ร่วมและลกัษณะเฉพาะด้านความคดิ	ค่านยิมซึง่แสดงออกผ่านภาษา 

วรรณกรรม	และงานเขียน

	 	 	 Knowledge	 and	understanding	 of	ASEAN 

languages	and	cultures,	diversity	of	languages	in	ASEAN 

countries,	shared	and	unique	characteristics	of	ideas	and 

values	expressed	through	language,	literature,	and	writing

2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 0032 001  มนุษย์กับอารยธรรมและศาสนา  2(2-0-4)

   Man, Civilization and Religions

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์และสังคม	 พัฒนาการและ 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในอารยธรรมและวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 

ในมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

ความเชื่อ	 ลัทธิและศาสนา	ที่มีผลต่อแนวคิดแนวปฏิบัติของมนุษย์

และสังคม

	 	 	 Nature	of	human	and	society,	development 

and	relationships	of	mankind	in	various	civilizations	and 

cultures	on	perspective	of	social,	history,	culture,	economy, 

politics,	 beliefs,	 doctrines,	 and	 religions	 affecting	belief, 

concepts	and	practices	of	human	and	society
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 0032 002  กฎหมายและจริยธรรม  2(2-0-4)

   Laws and Morality

	 	 	 ความรู้เก่ียวกับกฎหมายในการด�ารงตนในสังคม 

ความเป็นพลเมืองและบทบาทหน้าที่หลักประชาธิปไตยการใช  ้

เหตุผล	 พัฒนาการของการคิดใช้เหตุผล	 รูปแบบของการใช้เหตุผล 

แนวการใช้เหตุผลทางปรัชญา	 หลักจริยธรรมที่ส�าคัญเพื่อเข้าใจ 

ตนเอง	ผู้อื่นและสังคม

	 	 	 Knowledge	 of	 Law	 for	 living	 in	 society, 

citizenship,	role	and	responsibility,	democratic	principle, 

reasoning,	development	of	reasoning	thought,	 formats	of 

reasoning,	ways	 of	 philosophical	 reasoning,	 important 

morality	for	understanding	oneself,	others,	and	society

 0032 003  ศิลปะวิจักษ์  2(2-0-4)

   Art Appreciation

	 	 	 สุนทรียศาสตร์ความซาบซึง้ทางความงามและคณุค่า 

ของธรรมชาติ	 งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ	 ทัศนศิลป์	 การละคร	 

ศิลปะการแสดง	 งานศิลปหัตถกรรม	ดนตรี	ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน	

ดนตรีกลุ ่มประเทศอาเซียน	 และดนตรีตะวันตกความเชื่อมโยง 

ทางสุนทรียศาสตร์

	 	 	 Aesthetics,	appreciation	of	beauty	and	value 

of	nature,	creative	art,	visual	art,	drama,	performancing	art, 

handicrafts,	music,	folk	music,	ASEAN	and	Western	music, 

aesthetic	connections

 0032 004  ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้  2(2-0-4)

   Humanity and Learning

	 	 	 ธรรมชาติของมนุษย์กับการเรียนรู้	 การจูงใจและ 

พฤตกิรรมของมนษุย์	กระบวนการจติตปัญญาศกึษา	สนุทรยีสนทนา 

การพัฒนาจติเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ	การเรยีนรูเ้พือ่การเปล่ียนแปลง 

ตนเองจากภายใน	การคิดแบบองค์รวมการปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่

	 	 	 Nature	of	human	and	 learning,	motivation 

and	human	behavior,	contemplative	educational	processes, 

dialogue,	mind	development	 for	 quality	 of	 life,	 learning 

paradigms	 for	 emphasizing	 inner	 self	 development, 

holistic	paradigms,	self-adaptation	to	modern	society

 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)

   Philosophy of Sufficiency Economy  

	 	 	 พระราชประวตัพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาล

ที่	 9	 ศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน	ที่มา	 ความหมายและ 

หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การน้อมน�าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต	 เกษตรทฤษฎีใหม่		

เศรษฐศาสตร์กับความพอเพียง	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 	 	 Biography		of		His		Majesty		King		Bhumibol		

Adulyadej,		king’s		wisdom		and		work		principles,		origin,		

meaning,		and		principle		of		the		philosophy		of		sufficiency		

economy,		applications		in		daily		activities,		new		theory		of		

agriculture,		economics		and		Sufficiency,		philosophy		of		

sufficiency		economy		for		community		development		and		

sustainable		development

3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 0033 001  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา  2(2-0-4)

   Concepts of Sciences and Philosophy

	 	 	 ธรรมชาติของปรัชญา	 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร ์

ความแตกต่างระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์แนวคิดพื้นฐาน 

ทางวิทยาศาสตร์	 การประยุกต์แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

ในการด�ารงชีวิต

	 	 	 Nature	 of	 philosophy,	 nature	 of	 science; 

difference	between	philosophy	and	science;	Basic	idea	in 

science;	application	of	basic	scientific	idea	for	living

 0033 002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2(2-0-4)

   ในสังคมโลกาภิวัตน์

   Science and Technology in

   Globalized Society

	 	 	 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในสังคมโลกาภิวัตน์	 บทบาทของวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยีต่อ 

คุณภาพชีวิต	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการด�าเนินชีวิต

	 	 	 Advanced	 of	 science	 and	 technology	 in 

globalized	 society,	 role	 of	 science	and	 technology	 in	 life 

quality,	 analysis	 and	 synthesis	 of	 information	and	news 

from	media,	applications	of	scientific	knowledge	for	living
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 0033 003 ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญา  2(2-0-4)

   ท้องถิ่น

   Natural Resources and Local Wisdoms

	 	 	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์	 มลภาวะ	 การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 	 	 Natural	 resources	 and	 environment, 

biodiversity	 and	 utilization,	 pollution,	 climate	 change, 

conservation	 of	 natural	 resource	 and	 environment,	 local 

wisdom	and	integration	with	science	and	technology

 0033 004  เทคโนโลยีสารสนเทศ  2(2-0-4)

   Information Technology

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มัลติมีเดีย	 เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศและการน�าไปใช้	การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน	สารสนเทศ	การสืบค้นสารสนเทศ	การใช้สารสนเทศ

ตามกฎหมายและจริยธรรม

	 	 	 Information	technology,	multimedia,	geoin-

formatics	 system	 technology	 and	 applications,	 use	 of 

essential	 computer	 software,	 information,	 information 

retrieval,	information	usage	conforming	to	laws	and	ethics

 0033 005 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ 2(2-0-4)

   ในชีวิตประจ�าวัน

   Applications  of  Mathematics  

   and  Statistics  in  Daily  Life

	 	 	 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์	 	 คณิตศาสตร์ประยุกต์

เบือ้งต้นในชวิีตประจ�าวัน		คณติศาสตร์ทางธุรกิจและการเงนิ		การน�า

เสนอข้อมูลทางสถิติและการน�าไปใช้ในการตัดสินใจ

	 	 Nature		of		mathematics,		elementary		application		

of		mathematics		in		daily		life,		mathematics		in		business		

and		finance,		statistical		data		presentation		and		statistical		

data		for		decision-making

4.  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและนันทนาการ

 0034 001 การดูแลสุขภาพบุคคลและชุมชน  2(2-0-4)

   Personal and Community Health Care

	 	 	 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพ	 อนามัย 

ส่วนบุคคล	 การดูแลสุขภาพระดับครอบครัวและชุมชน	 การดูแล 

สุขภาพกายและใจ	 วิถีสุขภาพทางเลือกในชุมชน	 ปัจจัยส�าคัญที่มี 

ผลต่อสขุภาพ	เพศศกึษา	พฒันาการทางเพศ	การควบคมุและป้องกนั 

โรค	การเสริมสร้างสุขภาพ	การวางแผนครอบครัว

	 	 	 Meaning	and	significance	of	health,	personal 

hygein,	 family	 and	 community	 healthcare,	 body	 and 

mind	health	care,	alternative	health	style	 in	community, 

major	 factors	 effecting	 health,	 sex	 education,	 sexual 

development,	 disease	 control	 and	 prevention,	 health 

promotion,	family	planning

 0034 002  การบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต  2(2-0-4)

   Consumption for Life Quality

	 	 	 การบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดี	 การวิเคราะห์ 

และการประเมินคุณค่าในการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ 

อาหารต ่างวัฒนธรรม	 การจัดการผลกระทบที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริโภค	สิทธิของผู้บริโภค	กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับ

การคุ้มครองผู้บริโภค

	 	 	 Consumption	 and	good	nutrition,	 analysis 

and	evaluation	of	consumption	and	nutritional	value,	cross 

cultural	 food,	management	 of	 consumerism	 effects, 

consumer	 rights,	 laws,	 and	 organizations	 for	 consumer 

protection

 0034 003  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ  2(2-0-4)

   คุณภาพชีวิต

   Drug and Health Products for life quality

	 	 	 ความหมายของยา	 ยาสามัญประจ�าบ้าน	 การใช้ยา 

อย่างปลอดภัย	ความหมายและความส�าคัญของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

	 	 	 Meaning	 of	 drug,	 common	 home	 drugs, 

safety	 drug	 use,	meaning	 and	 significance	 of	 health 

products,	utilization	of	health	products
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 0034 004 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)

   Exercise  for  Health  

	 	 	 ห ลักการและความส� าคัญของสุ ขภาพและ

สมรรถภาพทางกาย	 ศาสตร์เบื้องต้นของการออกก�าลังกาย		 

การออกก�าลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	 	 การวางแผนและ 

การประเมินผลการออกก�าลังกาย	 การปลูกฝังเจตคติท่ีดีต ่อ 

การออกก�าลังกาย		โดยเลือกออกก�าลังกายหรือฝึกกีฬา	1	ประเภท		

	 	 	 Concepts		and		importance		of		health		and		

physical		fitness,		basic		principles		of		exercise,		exercise		

and		sports		for		health		promotion,		exercise		planning		and		

evaluation,		promoting		positive		attitude		towards		exercise,		

select		a		form		of		exercise		to		do		and		a		sport		to		play

5. กลุ่มสหศาสตร์

 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  2(1-2-3)

   One Program One Community

	 	 	 ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 อัตลักษณ์	 และเอกลักษณ์ของ 

หลักสูตร	คณะ	และมหาวิทยาลัย	ความหมายและความส�าคัญของ 

การเป็นที่พึ่งของสังคม	ความเป็นผู้น�า	การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา

ชุมชน	 เทคนิคและเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	 

การบริการวิชาการแก่ชุมชน

	 	 	 Philosophy,	vision,	and	identity	of	curriculum, 

faculty	and	university,	meaning	and	important	of	community 

supporter,	leadership,	collaborative	learning	for	community 

development,	 techniques	 and	 tools	 of	 participatory	 

community	learning,	academic	service	to	the	community

6. กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติม

 0036 001  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Korean for Communication

	 	 	 ค�าศัพท ์ 	 ส� านวนและบทสนทนาที่ ใช ้บ ่อยใน 

ชีวิตประจ�าวันเพื่อการสื่อสารภาษาเกาหลี ข้ันพ้ืนฐาน	 เรียนรู ้

วัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญ

	 	 	 Korean	vocabulary,	expressions,	conversations 

often	 used	 in	 daily	 life	 for	 basic	 communication, 

learning	of	culture	and	magnificent	customs

 0036 002  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Japanese for communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 ส�านวนและบทสนทนาภาษาญ่ีปุ่นที่จ�าเป็น 

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ 

เกี่ยวข้อง

	 	 	 Japanese	 Vocabulary,	 expressions	 and 

conversation	necessary	in	daily	life,	including	studies	on 

culture	and	magnificent	customs

 0036 003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   Chinese for Communication

	 	 	 ทักษะทั่วไปของภาษาจีน	อักษรโรมันที่ใช้แทนเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์ภาษาจีน	(อักษร	Pinyin)	เส้นพื้นฐานของ

อักษรจีน	การทักทาย	การแนะน�าตัว	เครือญาติ	จ�านวนนับ	การบอก

เวลา	ห้องเรียนการเล่าเรียน	สถานที่ในมหาวิทยาลัย	ส่วนต่าง	ๆ	ของ

ร่างกาย

	 	 	 General	characteristics	of	Chinese;	Roman 

alphabets	used	to	transcribe	sounds	of	Chinese	consonants, 

vowels	and	tones	(Pinyin),	basic	lines	of	Chinese	alphabets, 

greetings,	introducing,	counting,	time,	classroom	activity, 

studying,	places	in	university,	various	parts	of	body

 0036 004  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  2(1-2-3)

   French for Communication

	 	 	 ค�าศัพท์	 โครงสร้างไวยากรณ์	 การฟัง	 การพูด	 

การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Listening,	 speaking,	 reading,	 and	writing 

for	daily	life	communication

 0036 005 ภูมิศาสตร์กับสถานการณ์โลก 2(2-0-4)

   Geography  and  Global  Issues

	 	 	 แนวคดิทางภมูศิาสตร์ตามลกัษณะสถานที	่	ต�าแหน่ง

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์โลก	 	ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับ

สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ		สังคม		การเมือง		การท่องเที่ยว

	 	 	 Concepts		of		geography		related		to		spatial		

characteristics,		 locations		related		to		world		geography,		

relationship		between		geography		and		global		economic,		

social,		political		and		tourism		issues
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 0036 006 ภาวะผู้น�า  2(1-2-3)

   Leadership

	 	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	ความเป็นผู้น�า	 ลักษณะของ 

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 การเตรียมความพร้อมในการท�างานทักษะ 

ในการท�างานเป็นทีม	 การเรียนรู้จากการท�าโครงการ	 การวางแผน	 

การเขียนข้อเสนอโครงการ	การน�าเสนอ	และประเมินผลโครงการ

	 	 	 Personality	development,	leadership,	career 

preparation,	 team-working	 skill,	 project-based	 learning, 

planning,	 project	 proposal	 writing,	 presentation,	 and 

project	evaluation

 0036 007  นวัตกรรมและการเป็น 2(2-0-4)

   ผู้ประกอบการใหม่

   Innovation and New Entrepreneurship

	 	 	 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์	เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

คุณลักษณะของการเป็นผู ้ประกอบการ	 กระบวนการประเมิน 

แนวความคิด	แนวโน้ม	และโอกาสในการท�าธุรกิจ	การเปลี่ยนจาก

แนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ	การเขียนแผนธุรกิจ	การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	การเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบผลส�าเรจ็

	 	 	 Innovation	and	creativity,	creative	economy, 

characteristics	 of	 entrepreneurship,	Evaluation	process, 

concept,	 trend	and	opportunity	 in	business,	Change	 the 

ideal	concept	to	product	or	service,	business	plan	writing, 

project	feasibility,	successful	entrepreneurship

 0036 008  สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต  2(1-2-3)

   Meditation for Life Progress

	 	 	 สิ่ งที่ควรทราบในจุดเริ่มต ้นของการท�าสมาธ ิ

จุดประสงค์ของการท�าสมาธ	ิการท�าสมาธใินอริยิาบถและสิง่แวดล้อม 

ต่าง	 ๆ	 ข้อปฏิบัติและการวัดผลของการบริกรรม	ลักษณะต่อต้าน 

สมาธิ	สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

	 	 	 Aspects	 to	 know	 at	 the	 beginning	 of 

meditation	(Samathi),	aim	of	meditation,	meditation	in

various	body-positions	and	environments,	procedures	and 

progress-evaluation	 of	 Borigam,	 characteristics	 of 

anti-meditation	symptom,	meditation	for	life	progress

 0036 009 พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ  2(1-3-2)

   Mind Power for Successful Wisdom

	 	 	 อิทธิบาท	4	กับจุดเริ่มต้นของการท�าสมาธิ	สมาธิกับ 

การสะสมพลังจิต	 พลังจิตกับการควบคุมอารมณ์	 พลังจิตกับ 

การเรียน	พลังจิตกับการท�างาน	พลังจิตกับการหลงผิด	พลังจิตกับ 

ความรู้สึกสันติสุข	พลังจิตเพื่อความรู้สู่ความส�าเร็จ

	 	 	 Path	 of	 Rddhippada	 4	 and	 the	 beginning 

point	 of	meditation,	meditation	 and	mind	power,	mind 

power	 and	 emotional	 control,	mind	power	 and	 learning 

progress,	mind	power	and	working	progress,	mind	power 

and	misunderstanding,	mind	power	and	peaceful	feeling, 

mind	power	of	successful	wisdom

 0036 010  วิปัสสนากับการรู้ทันโลก  2(1-3-2)

   Vipassana and World Awareness

	 	 	 สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปสัสนา	ความแตกต่างระหว่างสมถะ 

และวิปัสสนา	จุดเริ่มแรก	 –	ความช้าเร็ว	 –	ความลักลั่น	 –	ความเป็น 

ไปได้ของวิปัสสนา	ชาวโลกกับวิปัสสนา

	 	 	 Aspects	to	know	about	Vipassana,	Difference 

between	Samatha	 and	Vipassana,	 the	beginning	point, 

slowness	 and	quickness,	 overlapping,	 and	possibility	 of 

Vipassana,	human	and	Vipassana

 0036 011  พุทธศาสนากับการด�ารงชีวิต  2(2-0-4)

   Buddhism and Living

	 	 	 ความหมายและลักษณะของพุทธศาสนาและ 

การด�ารงชีวิตตามแนวพุทธ	หลักค�าสอนของพุทธศาสนาที่ส�าคัญ 

ขั้นพื้นฐาน	 การน�าหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อการด�ารงชีวิต 

ให้มีความสุขและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	รวมทั้งการรู้และเข้าใจ

พิธีและเทศกาลทางพุทธศาสนาในชีวิตประจ�าวัน

	 	 	 Definition	 and	 characteristic	 of	Buddhism 

and	Buddhist	 living;	 significant	 Buddhist	 fundamental 

doctrines;	 application	 of	 Buddhist	 doctrines	 for	 happy 

living	and	solving	problems	in	daily	life,	including	knowing 

and	understanding	Buddhist	ceremonies	and	festivals	 in 

daily	life
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 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Khmer  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สารในชวีติ

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Khmer		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Myanmar  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Myanmar		vocabulary		and		language		use		in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Laos  for  Communication

	 	 	 ค�าศัพท์และการใช้ภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิต

ประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Laos	 	 vocabulary	 	 and	 	 language	 	 use	 	 in		

daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3)

   Vietnamese  for  Communication

	 	 	 ค�าศพัท์และการใช้ภาษาเวียดนามเพือ่การสือ่สารใน

ชีวิตประจ�าวัน		วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 Vietnamese		vocabulary		and		language		use		

in		daily-life		communication,		culture		and		tradition

 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม 2(1-2-3)

   ความพร้อมในการประกอบอาชีพ

   English  for  Career  Preparation 

	 	 	 ค�าศพัท์และหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพือ่การเตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพ		ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในการสมคัรงาน		

การอ่านประกาศรับสมัครงาน	 	การกรอกใบสมัครงาน	 	 การเขียน

จดหมายสมัครงาน		การเขียนประวัติย่อ		การสัมภาษณ์		และการน�า

เสนองาน

	 	 	 English		vocabulary		and		usage		for		career		

preparation,		language		use		in		job		application		reading		 

a		job		advertisement,		filling		out		a		job		application		form,		

writing	 	an	 	application	 	 letter	 	and	 	a	 	 resume,	 	having		 

an		interview,		and		giving		a		presentation
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