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ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร
 การพยาบาลเป็นสาขาวิชาชีพท่ีปฏิบัติโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน

สุขภาพและความเจ็บป่วย โดยการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันความเจ็บป่วย ดูแลและฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย 

ผู้พิการ และดูแลผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล รวมทั้ง

ศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพในการช่วยเหลือดูแลบุคคล ครอบครัวและสังคมให้มีสุขภาพที่ดี รวมทั้งช่วยเหลือ

ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือปัญหาทางด้านชีวภาพ จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และจิตวิญญาณ  

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีความเช่ือว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เน้นการออกแบบการเรียน

รู้ที่กระตุ้นการใช้ความคิด เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน รวม

ทั้งสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

เอื้ออ�านวยคลังวิทยาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมท้ังส่ิงแวดล้อมในการสร้างสรรค์ คุณธรรม 

จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เม่ือบัณฑิตส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะมีคุณสมบัติและมีความสามารถ 

ดังนี้    

 1.   มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะเชิงวิชาชีพท่ีเหมาะสม ได้แก่ เคารพในศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม มีท่าทีท่ีอบอุ่นและจริงใจ      

 2.   มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะ

สมในการปฏิบัติการพยาบาลท่ัวไป      

 3.   มีทักษะในการสืบค้นความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลตามหลักวิชาการอย่างสร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาล

 4.   มีภาวะผู้น�า คิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สามารถสื่อสารและ

ท�างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู ้ และประยุกต์ ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

 6.  มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน อย่างเป็นองค์รวม โดย

ประยุกต์ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ในการสร้าง

เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร
 - ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร  4  ปี

 - จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    136 หน่วยกิต

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่ม

วิชา ดังนี้

 กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2  จ�านวนหน่วยกิตรวม   15  หน่วยกิต 

 กลุ่มที่ 1  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)    3  หน่วยกิต

       กลุ่มที่ 2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร                     12   หน่วยกิต

 (Internationalization and Communication)   

 กลุ่มที่ 2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)       6  หน่วยกิต

       กลุ่มที่ 2.2 กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 

 (International Language and International Experience)    6  หน่วยกิต 

 กลุ่มท่ี 3 ถึงกลุ่มท่ี  8 จ�านวนหน่วยกิตรวม         15  หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มท่ี 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่

เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

      กลุ่มที่ 3   ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

 กลุ่มที่ 4  ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)

 กลุ่มที่ 5  ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)

 กลุ่มที่ 6  รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy) 

 กลุ่มที่ 7  หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)

 กลุ่มที่ 8  อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style) 
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 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     26 หน่วยกิต       

  กลุ่มวิชาชีพ           74 หน่วยกิต

   ก. รายวิชาภาคทฤษฎี            38 หน่วยกิต

   ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ      36      หน่วยกิต                            

 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.  ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

 2.  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่เกิน 

5 ปี สามารถเทียบโอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต และคณะพยาบาลศาสตร์

 3.  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต่อการปฏิบัติวิชาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาและศึกษาต่อ

 1.  พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ  

 2.  พยาบาลประจ�าโรงเรียน สถานประกอบการอื่นๆ

 3.  ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาล

 4.  ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  
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โครงสร้างการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2565 -2569

    จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   125 หน่วยกิต

  โครงสร้างหลักสูตร  

 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้

  กลุ่มที่ 1  และ กลุ่มที่ 2   จ�านวนหน่วยกิตรวม     15  หน่วยกิต 

  กลุ่มที่  1  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)     3   หน่วยกิต

  กลุ่มที่  2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร         12 หน่วยกิต

    (Internationalization and Communication)   

  โดยกลุ่มที่   2   แบ่งออกเป็น   2   กลุ่มวิชา    ดังนี้

        กลุ่ม  2.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                       6   หน่วยกิต

       (English Language)

    กลุม่ 2.2 กลุม่วชิาภาษานานาชาตแิละประสบการณร์ะหวา่งประเทศ   6  หนว่ยกติ

               (International Language and International Experience)  

  กลุ่มที่ 3  ถึง  กลุ่มที่  8   จ�านวนหน่วยกิตรวม      15  หน่วยกิต

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่  3  ถึงกลุ่มที่  8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้ไม่

เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

  กลุ่มที่  3 ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบต่อสังคม      3   หน่วยกิต 

              (Leadership and Social Responsibility)

  กลุ่มที่  4  ศิลปะและวัฒนธรรม              3   หน่วยกิต

    (Arts and Culture)

  กลุ่มที่  5  ผู้ประกอบการนวัตกรรม                 3   หน่วยกิต

    (Innovative Entrepreneurship)            

  กลุ่มที่  6  รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล                 3   หน่วยกิต

    (Digital Media Literacy)

  กลุ่มที่  7  หลักคิดวิทยาศาสตร์              3   หน่วยกิต

    (Essence of Science)

  กลุ่มที่  8  อาร์เอสยู มาย-สไตล์             3   หน่วยกิต

    (RSU My-Style)
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะ            89  หน่วยกิต   

   1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ      22  หน่วยกิต

   2) กลุ่มวิชาชีพ         67  หน่วยกิต

    2.1) ภาคทฤษฎี        31  หน่วยกิต

    2.2) ภาคปฏิบัติ      36  หน่วยกิต

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี               6   หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน
RSU 111  สังคมธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
RSU 112  กีฬาเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1)
RSU 150  การจัดการเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5)  
RSU 161  การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)
     รวม  9(6-6-15)
ภาคการศึกษาที่  1 
ENL 125  ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5)
RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข  3(2-2-5) 
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
BCH 100  ชีวเคมีเบื้องต้น  3(3-0-6) 
BNS 102  กายวิภาคศาสตร์   3(2-2-5)
  ส�าหรับพยาบาล
BNS 111  บทน�าสู่การปฏิบัติการพยาบาล 3(1-4-4) 
 *ภาษาเพิ่ม 1
     รวม 18(12-12-25) 
หมายเหตุ 
 #นักศึกษาที่สอบ RSU2 Test ได้ต�่ากว่า A2 ต้อง
เรียน ENL124 เพิ่ม (S/U) แทน ENL125 
 #นกัศกึษาทีไ่มไ่ดจ้บสายวิทย ์เลือก RSU170 หลัก
คิดวิทยาศาสตร์ แทนวิชา RSU171 วิถีสุขภาพดีมีสุข  
 ภาคการศึกษาที่ 2
ENL 126  ภาษาอังกฤษในบริบทของ  3(2-2-5)
  เทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ  
RSU 240  ศลิปะการท�างานต่างวฒันธรรม        3(2-2-5)
RSU 154** แนวคิดการประกอบการ  3(3-0-6)
  ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
MIC 201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น  3(2-3-6)
BNS 106 พยาธิสรีรวิทยาส�าหรับพยาบาล 1  2(2-0-4)
BNS 191 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเพื่อ  3(0-9-5)
  ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะพึ่งพิง  
 *ภาษาเพิ่ม 2
     รวม 17(11-15-31)
  หมายเหตุ  ** วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ENL 127   ภาษาอังกฤษในการท�างาน    3(2-2-5)

RSU 131   ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 3(2-2-5)

BNS 201 พยาธิสรรีวทิยาส�าหรับพยาบาล 2     2(2-0-4)

BNS 202 เภสัชวิทยาส�าหรับพยาบาล          3(2-2-5) 

BNS 207 กฎหมายและจริยศาสตร์ทาง  2(1-2-3)

  สุขภาพและการพยาบาล  

BNS 212  วิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)      

BNS 291  ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-5)  

     รวม 18(11-17-31)

ภาคการศึกษาที่ 2

BNS 203 วิทยาการระบาดและสถิติประยุกต์ 2(2-0-4)

BNS 208 พัฒนาการของบุคคลและ  2(2-0-4)

  โภชนศาสตร์   

BNS 221 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3(2-2-5)

BNS 292 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-3)

BNS 322 การพยาบาลผู้ใหญ่และ 3(2-2-5)  

  ผู้สูงอายุ  1                             

BNS 392 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ  2(0-6-3)

  ผู้สูงอายุ 1             

     รวม 14(8-16-24)
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1 

BNS 323 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 2(1-2-3)

BNS 331 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5)

BNS 341 การผดุงครรภ์ 1  3(2-2-5)

BNS 391 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(0-9-5)

BNS 394  ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 1 3(0-9-5)

BNS 393  ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่  2(0-6-3)

  และผู้สูงอายุ 2   

     รวม  16(5-30-26)

ภาคการศึกษาที่ 2 

RSU162**  รู้เท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

BNS 451 การพยาบาลสุขภาพจิต  3(2-2-5)

  และจิตเวช    

BNS 492 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต  3(0-9-5)

  และจิตเวช     

BNS 342 การผดุงครรภ์ 2  3(2-2-5)

BNS 395  ปฏิบัติการผดุงครรภ์ 2 3(0-9-5)

     รวม  15(7-22-26)

 หมายเหตุ  ** วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 1

BNS 413  ภาวะผู้น�าและการจัดการ  2(1-2-3)

  ทางการพยาบาล                                     

BNS 461   การรักษาโรคเบื้องต้น  2(1-2-3)

  ส�าหรับพยาบาล                      

BNS 462  การพยาบาลสุขภาพชุมชน 2(1-2-3)

BNS 493 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น 2(0-6-3)

  ส�าหรับพยาบาล     

BNS 494 ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ  2(0-6-3)

  การพยาบาล   

     รวม  10(3-18-15)

ภาคการศึกษาที่ 2

BNS 495 ปฏิบัติการพยาบาล  3(0-9-5)

  สุขภาพชุมชน    

BNS 496 ปฏิบัติการจัดการสุขภาพ  5(0-15-8)

  ในระดับปฐมภูมิและในสถานพยาบาล            

 *ภาษาเพิ่ม 3   

     รวม   8(0-24-13)
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หลักสูตรพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรทวิภาษา) 
Nursing Science program (Bilingual Program)

ชื่อปริญญา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

   Bachelor of Nursing Science (B.N.S)

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร
 ปรชัญาการจัดการศึกษาของหลักสตูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรงัสิต มคีวามเชือ่ว่า 

การพยาบาลเป็นการปฏิบัติแบบวิชาชีพโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้าน

สุขภาพและความเจ็บป่วย โดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน

การปฏิบตักิารพยาบาลตามมาตรฐานวชิาชพีและมาตรฐานระดบัสากล การจดัการเรยีนการสอนจะมุง่

เนน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูใ้นศาสตรก์ารพยาบาลและศาสตรท์ีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้ามารถปฏบิตักิารพยาบาล

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะการตัดสินใจในคลินิก มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล มีภาวะผู้น�า สร้างสรรค์นวัตกรรม มีจิตส�านึกในการให้บริการที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม การ

จัดการเรียนรู้จะเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเรียนรู้แบบ

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบผสมผสาน การใช้เทคโนโลยี การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต“คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม น�าการ

เปลี่ยนแปลง”

ความส�าคัญ
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตนี้ เป็นหลักสูตรทวิภาษาส�าหรับผู้ท่ีจบปริญญาตรีสาขาอื่น 

หลักสูตรพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีดิจิทัลและมีปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคเร้ือรัง โรคอุบัติใหม่ การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคม การขาดแคลนพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลทีส่ามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ได้ดี รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนวิชาชีพพยาบาล บัณฑิต

พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรท่ีสามารถให้บริการการพยาบาลได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะผู้น�า 

สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบธุรกิจทางด้านการพยาบาล ผดุงครรภ์และสุขภาพ มีทักษะการ

เรยีนรูต้ลอดชีวติ สามารถตอบสนองความต้องการของสงัคมทีม่ผีูรั้บบรกิารทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ 

และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตในการผลิตบัณฑิต
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์กับผู้รับบริการ 

 2)  สามารถปฏิบัติการพยาบาลให้กับผู้รับบริการในภาวะสุขภาพที่ดี มีภาวะเสี่ยง เจ็บป่วย

และมีปัญหาสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 

ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยค�านึงถึงความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 

 3)  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการให้การพยาบาล การผดุงครรภ์และติดต่อสื่อสารกับผู้รับ

บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4)  สามารถออกแบบการให้บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สร้างนวัตกรรมการ

พยาบาล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากการค้นคว้าและวิเคราะห์จากสถานการณ์สุขภาพของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม การใช้ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์

 5)  มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการคน้ควา้ การปฏบิตังิาน การส่ือสาร การท�างานรว่ม

กับผู้อื่น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนใจใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 6)  มีภาวะผู้น�า น�าการเปลี่ยนแปลง ท�างานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์ของ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 7)  มีความรู ้ความเขา้ใจ และสามารถสรา้ง บม่เพาะธรุกจิเก่ียวกบัสุขภาพ การพยาบาล และ

ผดุงครรภ์ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ

 8)  มีความตระหนักและเข้าใจหลักการปกป้องสิทธิและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับ

บริการบนพื้นฐานของกฎหมายและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 1.  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์

 2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต�่ากว่า 2.50 

 3.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับด ีโดยมี ผลการทดสอบ Oxford place-

ment test (reading & listening) ไม่ต�่ากว่า A2 หรือ TOEFL > 400 หรือ IELTS > 4.00 หรือ TOEIC 

reading/listening ไม่ต�่ากว่า 400

 4.  หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 5.  ต้องเป็นผูม้สีขุภาพแขง็แรง ไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษาและการปฏบิตัวิชิาชพี

 6.  หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร
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โครงสร้างหลักสูตร

 1. ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน 

 2.  โครงสร้างหลักสูตร จ�านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   125 หน่วยกิต

  2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต*

 *สามารถยกเว้นหากส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม/กระทรวงศึกษาธิการ/ทบวงมหาวิทยาลัย 

กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันท่ีได้รับการรับรองจากองค์กรท่ีมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายของแต่ละประเทศน้ันๆ หรือสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของ

มหาวิทยาลัยรังสิต  ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ               89 หน่วยกิต   

   1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     23 หน่วยกิต

   2) กลุ่มวิชาชีพ       66 หน่วยกิต

    2.1)   ภาคทฤษฎี         31        หน่วยกิต

    2.2)   ภาคปฏิบัติ         35        หน่วยกิต

  2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี             6 หน่วยกิต
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 (หลักสูตรทวิภาษา)

 หลักสูตรใหม่่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

 3.1 หลักสูตร  

  3.1.1 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125  หน่วยกิต

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล

ศาสตร์ พ.ศ. 2560 และ ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา

วิชาชีพการพยาบาลแลผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น พ.ศ. 

2563 

   3.1.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิต 

   3.1.2.2   หมวดวิชาเฉพาะ  89   หน่วยกิต   

    1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  23   หน่วยกิต

    2)  กลุ่มวิชาชีพ 66   หน่วยกิต

     2.1)  ภาคทฤษฎี      31    หน่วยกิต

     2.2)  ภาคปฏิบัติ       35   หน่วยกิต

   3.1.2.3   หมวดวิชาเลือกเสรี   6    หน่วยกิต

 3.2  รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

  3.2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต 

   สามารถยกเว้นหากส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรท่ีได้รับการ

รับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม/กระทรวงศึกษาธิการ/ทบวง

มหาวิทยาลัย กรณีเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่

มีหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ  หรือ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต จาก

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยรังสิตดังต่อไปนี้

  1)  กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)

 เลือกเรียน 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) ในกลุ่มอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย หรือเรียนรายวิชาดังนี้ 

 

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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RSU 111    สังคมธรรมาธิปไตย   2(2-0-4)

     (Social Dharmacracy)

RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1)

  (Sports for Health) 

 2)   กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

 เลือกเรียน 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษและ 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) ใน

กลุ่มวิชาภาษานานาชาติ และประสบการณ์ระหว่างประเทศหรือเลือกเรียนรายวิชาดังนี้

  (2.1)  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (English Language)                 

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ENL 125      ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก  3(2-2-5)

  (English for Global Exploration ) 

ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ 3(2-2-5)

  (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)

  (2.2)  กลุ่มวิชาภาษานานาชาติและประสบการณ์ระหว่างประเทศ 

   (International Language and International Experience)

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ENL 127 ภาษาอังกฤษในการท�างาน    3(2-2-5)

  (English at Work) 

ENL 128 การน�าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)

  (Presentations in English)

ENL 129    ภาษาอังกฤษส�าหรับการประชุม 3(2-2-5)

  (English for Meetings)

THA 126  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)

  (Thai Language for Communication)

RSU 127 ลุยโลกอินเตอร์    3(2-2-5)

  (Intercultural Communication)
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RSU 128  ไทยมองเทศ เทศมองไทย  3(2-2-5)

  (Intercultural Communication in Thai Community)

RSU 129 สู่โลกกว้าง                                                                       3(0-35-18)

  (Intercultural Communication in World Community)

JPN 101 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 1 3(2-2-5)

  (Japanese for Everyday Communication I)

JPN 102 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 2 3(2-2-5)

   (Japanese for Everyday Communication II)

JPN 110 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Japanese Language and Culture for Communication)

CHN 101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 1 3(2-2-5)

  (Chinese for Everyday Communication I)

CHN 102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 2 3(2-2-5)

  (Chinese for Everyday Communication II)

CHN 110   ภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Chinese Language and Culture for Communication) 

ISL 111   ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 1 3(2-2-5)

  (Arabic  for Everyday Communication I)

ISL 112    ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 2                                    3(2-2-5)

  (Arabic for Everyday Communication II)

ISL 113   ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศในโลกมุสลิม 3(2-2-5)

  (Arabic Language and Culture in Muslim Countries)

KOR 101  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 1 3(2-2-5)

  (Korean for Everyday Communication I)

KOR 102  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 2 3(2-2-5)

  (Korean for Everyday Communication II)

KOR 110  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Korean Language and Culture for Communication)

RUS 101 ภาษารัสเซียส�าหรับผู้เริ่มเรียน 3(2-3-6)

  (Russian for Beginners) 

RUS 102  ภาษารัสเซียในชีวิตประจ�าวัน 3(2-2-5)

  (Russian for Daily Life) 
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RUS 110  ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

  (Russian Language and Culture for Communication)

SWD 121 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 1                    3(2-3-6)

  (Swedish for Everyday Communication I)

SWD 122 ภาษาสวีดิชเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 2                   3(2-3-6)

  (Swedish for Everyday Communication II)

SWD 110 ภาษาและวัฒนธรรมสวีเดนเพื่อการสื่อสาร             3(2-3-6)

  (Swedish Language and Culture for Communication)

BRM 121 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 1                       3(2-2-5)

  (Burmese for Everyday Communication I) 

BRM 122 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารประจ�าวัน 2                       3(2-2-5)

  (Burmese for Everyday Communication II) 

BRM 110 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5)

  (Burmese Language and Culture for Communication)

 

 3) กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้น�าและความรับผิดชอบต่อสังคม

  (Leadership and Social Responsibility)

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้

ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 130 ศาสตร์แห่งรัก       3(2-2-5)

  (Science of Love )

RSU 131 ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง   3(2-2-5)

  (Leadership for Changes)

RSU 132 การรู้เท่าทันการคอร์รัปชั่น  3(2-2-5)

  (Corruption Literacy)

RSU 133 ศาสตร์พระราชา    3(2-2-5)

  (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)

RSU 134 กฎหมายต้องรู้    3(2-2-5)

  (Legal Awareness)
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RSU 135 การออกแบบชีวิตและสังคมแห่งความสุข                                    3(2-2-5)

  (Happy Life and Society Design)

   4) กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)  

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้

ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

      จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 140   ชีวิตในต่างแดนกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(0-35-18)

                  (Intercultural Communication through Overseas Experiences)

RSU 141 สัมมนาประสบการณ์ต่างแดน              3(3-0-6)

  (Seminars in Overseas Experiences)

RSU 142     ศาสตร์และศิลป์แห่งการด�าเนินชีวิต 3(3-0-6)

  (Sciences and Arts of Living)

RSU 143    ปทุมธานีศึกษา    3(3-0-6)

  (Pathum Thani Study)

RSU 146     รู้ทันโลก        3(3-0-6)

  (World Society Awareness)

RSU 147     ความเป็นไทย     3(2-2-5)

          (Thainess)

RSU 148     ไทยในสื่อ      3(2-2-5)

  (Thai Dimensions in Media)

RSU 149  วัฒนธรรมวิจักษ์     3(2-2-5)

  (Cultural Appreciation)  

RSU 240 ศิลปะการท�างานต่างวัฒนธรรม                      3(2-2-5)

  (Arts of Working with Foreigners)

RSU 241 วิถีอาเซียน 1                        3(2-2-5)                                            

                  (Introduction to Passage to ASEAN: P2A1 )

RSU 242     วิถีอาเซียน 2                       3(2-2-5)                  

  (Passage to ASEAN Experiences: P2A2 ) 

RSU 243  ความสร้างสรรค์ในงานศิลป์  3(2-2-5)   

   (Creativity in the Arts)
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 5) กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)  

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้

ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 150  การจัดการเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5)

  (Creative Management)

RSU 151 ประสบการณ์จากการสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(1-4-4) 

  (Startup and Entrepreneurship Experiences) 

RSU 152 การคิดนอกกรอบ    3(2-2-5)

  (Lateral Thinking)

RSU 153 ผู้ประกอบการไลฟ์สไตล์  3(2-2-5)

  (Lifestyle Entrepreneurship)

RSU 154 แนวคิดการประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล                                       3(3-0-6)

  (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)

 6) กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)  

 นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่ม 3 ถงึกลุม่ท่ี 8 โดยในแตล่ะกลุม่จะเลอืกวชิาไดไ้ม่

เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

RSU 160 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    3(2-2-5)

  (Digital Media Literacy)

RSU 161     การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล 3(2-2-5)

       (Design and Production of Media)

RSU 162 รู้เท่าทันการลงทุนในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

  (Investment Literacy in the Digital Age)

 7) กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)  

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้

ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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RSU 170 หลักคิดวิทยาศาสตร์   3(2-2-5)

  (Essence of Science)     

RSU 171 วิถีสุขภาพดีมีสุข    3(2-2-5)

  (Healthy Life-Styles)     

RSU 172 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)

  (Environment -friendly Life)

RSU 173 โภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ  3(2-2-5)

  (Nutrition and Health Promotion)

RSU174   การออกแบบสรีระ    3(2-2-5)

      (Physical Body Design)

   8)  กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)  

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มที่ 3 ถึงกลุ่มที่ 8 โดยในแต่ละกลุ่มจะเลือกวิชาได้

ไม่เกิน 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

                  จ�านวนหน่วยกติ(บรรยาย-ปฏิบตั-ิศึกษาดว้ยตนเอง)

RSU 180 รังสิตมาย-สไตล์    3(1-4-4)

  (RSU My-Style)     

RSU 181  นันทนาการ     3(2-2-5)

  (Recreation)

RSU 182 การพัฒนาความสามารถพิเศษ 3(2-2-5)

  (Talents Development)

RSU 183    การปฏิบัติงานช่างด้วยตนเอง 3(2-2-5)

  (D.I.Y.)

RSU 184    คนต่างรุ่นในสังคมสูงวัย  3(2-2-5) 

  (Cross Generations in Aging Society)

 

  3.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ

   1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  23 หน่วยกิต 

        

 จ�านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
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BCH 100 ชีวเคมีเบื้องต้น                                                          3(3-0-6)     

  (Introduction to Biochemistry)

MIC 201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องต้น                                       3(2-3-6)

  (Introduction to Microbiology and Parasitology)

BNE 104 วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับพยาบาล 1            3(2-2-5)

  (Health Science for Nursing 1)

BNE 106 วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับพยาบาล 2             2(2-0-4)

  (Health Science for Nursing 2)

BNE 201 วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับพยาบาล 3             2(2-0-4)

  (Health Science for Nursing 3)

BNE 202    วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับพยาบาล 4                          3(2-2-5)

  (Health Science for Nursing 4)

BNE 203    วิทยาการระบาดและสถิติประยุกต์ 2(2-0-4) 

  (Epidemiology and Applied Statistics)

BNE 207 กฎหมายและจริยศาสตร์ทางการพยาบาล 2(1-2-3) 

  (Laws and Ethics in Health and Nursing)   

BNE 208   การเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพและการพยาบาล  3(2-2-5)

  (Business in Health and Nursing)

                  

  2)  กลุ่มวิชาชีพ   66   หน่วยกิต

   2.1) ภาคทฤษฎี  31   หน่วยกิต

       จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BNE 111 บทน�าสู่การปฏิบัติการพยาบาล  3(1-4-4)

  (Introduction to Nursing Practice)

BNE 212 วิชาชีพการพยาบาล   2(2-0-4)

  (Nursing Profession)

BNE 221 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1                                         3(2-2-5)

  (Nursing Care of Adults and Elderly1)

BNE 222 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 2(1-2-3)

  (Nursing Care of Adults and Elderly2)

BNE 231 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น    3(2-2-5)

  (Nursing Care of Children and Adolescents)                     
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BNE 323 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3(2-2-5)  

  (Nursing Care of Elderly)

BNE 341 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 3(2-2-5)

  (Maternity Nursing and Midwifery 1)

BNE 342 การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2  3(2-2-5)

  (Maternity Nursing and Midwifery 2)

BNE 351 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  3(2-2-5)

  (Mental Health and Psychiatric Nursing)                           

BNE 313 ภาวะผู้น�า และการจัดการทางการพยาบาล   2(1-2-3)

  (Leadership and Nursing Management)

BNE 461 การรักษาโรคเบื้องต้นส�าหรับพยาบาล 2(1-2-3) 

  (Primary Medical Care for Nurses)

BNE 462 การพยาบาลสุขภาพชุมชน  2(1-2-3)

  (Community Health Nursing) 

 2.2) ภาคปฏิบัติ     35  หน่วยกิต 

            จ�านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

BNE 191 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะพึ่งพิง 3(0-9-5)

  (Fundamental Nursing Practicum for Chronic Patients with Dependency)                                    

BNE 291 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  3(0-9-5)

  (Fundamental Nursing Practicum) 

BNE 391    ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1   2(0-6-3)

  (Adults and Elderly Nursing Practicum 1)   

BNE 392    ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2   2(0-6-3)

  (Adults and Elderly Nursing Practicum 2)               

BNE 393 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  3(0-9-5)

  (Children and Adolescent Nursing Practicum)                                    

BNE 394 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 3(0-9-5)

  (Maternity Nursing and Midwifery Practicum 1) 

BNE 395 ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ 2 3(0-9-5)

  (Maternity Nursing and Midwifery Practicum 2) 
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BNE 396    ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ     2(0-6-3)

  (Elderly Nursing Practicum )   

BNE 491 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3(0-9-5)

  (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)    

BNE 492 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นส�าหรับพยาบาล 2(0-6-3)                            

  (Primary Medical Care Practicum for Nurses)  

BNE 493 ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  2(0-6-3)                            

  (Nursing Quality Improvement Practicum)                               

BNE 494 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพชุมชน   3(0-9-5)

  (Community Health Nursing Practicum)                                   

BNE 495  ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร  4(0-12-6)                                                    

  (Selective Nursing Practicum and Internship)                                                          

 3.2.3    หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

 เลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรังสิต หรือเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

BNE 271 การดูแลสุขภาพผู้ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3(2-2-5)

  (Cultural diversity and Nursing) 

BNE 272 การดูแลผู้รับบริการที่เดินทางระหว่างประเทศ 3(2-2-5)

  (Travel Health care) 

 

หมายเหต ุ  หมวดวชิาเลอืกเสรนีี ้นกัศกึษายงัสามารถเลอืกเรยีนหรือเทยีบโอนได้จากกรณ ีดงัต่อไปนี้ 

 1.  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอื่น ๆ ได้จากวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย

รังสิต

 2.  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีอื่น ๆ ได้จากสถาบันท่ีมีความร่วมมือด้าน

วิชาการกับมหาวิทยาลัยรังสิต

 3.  นกัศกึษาสามารถน�าวิชาเลอืกเสรจีากสถาบันอืน่  มาเทียบโอนหน่วยกติได ้ตามประกาศ

มหาวทิยาลยัรงัสติ เรือ่งการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญา พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวทิยาลยั

รงัสติ เรือ่ง การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปริญญา (เพ่ิมเตมิ) พ.ศ. 2550 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรงัสติ

วา่ดว้ย การศกึษาเพ่ือปรญิญาพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2557 และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

รังสิตว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 2

แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)

ภาคการศึกษาที่  1 
BCH 100  ชีวเคมีเบื้องต้น 3(3-0-6)
MIC 201 จลุชวีวิทยาและปรสิตวิทยาเบือ้งต้น   3(3-0-6)
BNE 104   วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับ  3(2-2-5)
  พยาบาล 1   
BNE106 วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับ  2(2-0-4)
  พยาบาล 2            
BNE 201 วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับ 2(2-0-4) 
  พยาบาล 3            
BNE 202 วิทยาศาสตร์สุขภาพส�าหรับ 3(2-2-5) 
  พยาบาล 4            
BNE 111  บทน�าสู่การปฏิบัติการพยาบาล 3(1-4-4)          
     รวม  19 (15-8-34)

ภาคการศึกษาที่ 2
BNE 212  วิชาชีพการพยาบาล 2(2-0-4)
BNE 207 กฎหมายและจริยศาสตร์ทาง  2(1-2-3)
  การพยาบาล   
BNE 203 วิทยาการระบาดและสถิติประยุกต์  2(2-0-4)
BNE 221 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ  1    3(2-3-6)
BNE 323 การพยาบาลผู้สูงอายุ 3(2-2-5)
BNE 191 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  3(0-9-5)
  เพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในภาวะพึ่งพิง 
BNE 396 ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  2(0-6-3)
     รวม 17 (9-22-30) 
ภาคฤดูร้อน (S1)   
BNE 222 การพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ2   2(1-2-3)
BNE 291  ปฏิบัติการการพยาบาลพื้นฐาน 3(0-9-5)  
BNE 391 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่  2(0-6-3)
  และผู้สูงอายุ 1   
     รวม 7 (1-17-12)

ภาคการศึกษาที่ 1 

BNE 392 ปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่  2(0-6-3)

  และ ผู้สูงอายุ 2            

BNE 231 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 3(2-2-5)

BNE 393   ปฏิบัติการการพยาบาลเด็ก  3(0-9-5)

  และวัยรุ่น   

BNE 341 การพยาบาลมารดา ทารก  3(2-2-5)

  และผดุงครรภ์ 1   

BNE 394  ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา  3(0-9-5)

  ทารก และผดุงครรภ์ 1  

XXX xxx วิชาเลือกเสรี                          3(x-x-x) 

     รวม 17 (4-28-26)

ภาคการศึกษาที่ 2 

BNE 351  การพยาบาลสุขภาพจิต  3(2-2-5)

  และจิตเวช                           

BNE 491 ปฏิบัติการการพยาบาล  3(0-9-5)

  สุขภาพจิตและจิตเวช  

BNE 342 การพยาบาลมารดา ทารก  3(2-2-5)

  และผดุงครรภ์ 2   

BNE 395 ปฏิบัติการการพยาบาลมารดา  3(0-9-5)

  ทารก และผดุงครรภ์ 2  

BNE 461   การรักษาโรคเบื้องต้นส�าหรับ  2(1-2-3)

  พยาบาล                      

BNE 208 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจ  3(2-2-5)

  ด้านสุขภาพและการพยาบาล   

XXX xxx วิชาเลือกเสรี                          3(x-x-x)

     รวม  20 (7-26-28)

ภาคฤดูร้อน (S2)  

BNE 492 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น  2(0-6-3)

  ส�าหรับพยาบาล     

     รวม   2 (0-6-3)

   ศึกษาดูงานต่างประเทศ (optional)
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แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

BNE 313       ภาวะผู้น�าและการจัดการทางการพยาบาล             2(1-2-3)

BNE 493   ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  2(0-6-3)

BNE 462    การพยาบาลสุขภาพชุมชน   2(1-2-3)

BNE 494  ปฏิบัติการการพยาบาลสุขภาพชุมชน    3(0-9-5)

BNE 495  ปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร   4(0-12-6)

      รวม  13 (2-31-20)
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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หมวิดวิิช�ศึึกษ�ทั่่�วิไป

กลุ่่�มทั่่� 1   อ่ตลุ่่กษณ์์มห�วิิทั่ย�ลุ่่ย    (RSU Identity) 

RSU 111  สั่งคำมธิรรม�ธิิปไตย 2(2-0-4)

  (Social Dharmacracy)

         ความหมายของสัังคมธรรมาธิปไตย สัังคมที่่ �เป็นธรรม ความเสัมอภาค เสัร่ภาพ 

หลัักธรรมา-  ภิบาลั คุณธรรมจริยธรรม จิตสัาธารณะ แลัะการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การ

ตระหนกัในสัทิี่ธ ิหนา้ที่่�ของพลัเมอืง การใชช้ว่ติรว่มกบัผู้้อ้ื�น แลัะการรว่มพฒันาสังัคม ในด้า้นเศรษฐกจิ 

การเมือง สัังคม 

   Definition of Social Dharmacracy. Fair society. Equality, freedom; good governance; 

decency; public mind and democracy. Awareness of rights and civic duty. Living with others. 

Social development in terms of economy, politics, society.   

RSU 112 ก่ฬ�เพื่่�อสั่ขภ�พื่ 1(0-2-1)

  (Sports for Health)

  ความสัำาคัญของสัุขภาพแลัะสัมรรถภาพร่างกาย ศาสัตร์พื�นฐานของการออกกำาลัังกาย 

การด้แ้ลันำ�าหนกัตวัใหเ้หมาะสัม มท่ี่กัษะในการออกกำาลังักายแลัะเลัน่ก่ฬา ด้ว้ยกจิกรรมก่ฬาตามความ

สันใจหน่�งชนิด้ก่ฬา จากหลัากหลัายชนิด้ก่ฬาที่่�เปิด้โอกาสัให้เลัือก สัามารถนำาไปใช้เป็นกิจกรรมการ

ออกกำาลัังกายเพื�อสัุขภาพสัมรรถภาพแลัะนันที่นาการ ซึ่่�งเป็นพื�นฐานของการม่ลั่ลัาช่วิตที่่�ด้่  เน้นการ

ปลั้กฝัังที่ัศนคติที่่�ด้่ในการออกกำาลัังกาย

  Importance of health and physical fitness; basic science of exercise; self control 

for proper weight; skills on exercising with activities. Students can choose one of several 

sports provided, according to their own interest. Aability of applying activities on exercising 

for health, physical fitness and recreation; regarded as good basic life movement; emphasized 

on raising good attitudes towards exercising with activities.

หลุ่่กสัูตรพื่ย�บ�ลุ่ศึ�สัตร์
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กลุ่่�มทั่่� 2     คำวิ�มเป็นสั�กลุ่แลุ่ะก�รสั่�อสั�ร  (Internationalization and Communication)

                2.1)  กลุ่่�มวิิช�ภ�ษ�อ่งกฤษ 

ENL 124   ปร่บพื่่�นฐ�นภ�ษ�อ่งกฤษ               3(2-2-5)              

  (English Bridging)

  เงื�อนไขรายวิชา : เป็นรายวิชาเตร่ยมความพร้อมสัำาหรับนักศ่กษาท่ี่�ม่ทัี่กษะที่างภาษา

อังกฤษตำ�ากว่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้

  ภาษาองักฤษเพื�อปรบัพื�นฐานใหน้กัศก่ษามค่วามร้แ้ลัะความพรอ้มตามเกณฑ์์มาตรฐาน

ที่่�มหาวิที่ยาลััยรังสัิตกำาหนด้ในการเร่ยนวิชาน่� ก่อนเร่ยนวิชาภาษาอังกฤษในกลัุ่มวิชาหลััก ประกอบ

ด้้วยการฟัังบที่สันที่นาแลัะขอ้มล้ัท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในชว่ติประจำาวนั คำาศพัท์ี่ โครงสัรา้งไวยากรณ ์หนา้ท่ี่�ที่าง

ภาษา การอ่านข้อความขนาด้สัั�น แลัะการเข่ยนภาษาอังกฤษระด้ับย่อหน้า

  Rangsit University Basic English to upgrade students English to the University 

standard level in preparation for getting into the English core courses. Listening to short    

dialogs and information in daily life, vocabulary and structure in context, language functions, 

reading short information and writing at a paragraph level.

ENL 125      ภ�ษ�อ่งกฤษเพื่่�อทั่่ศึน�โลุ่ก                           3(2-2-5)

     (English for Global Exploration)  

  วชิาบงัคบักอ่น : นกัศก่ษาตอ้งสัอบผู้า่น ENL 124 ภาษาองักฤษเพื�อปรบัฐาน หรอืมท่ี่กัษะ

ภาษาอังกฤษสั้งกว่าเกณฑ์์ที่่�มหาวิที่ยาลััยกำาหนด้ให้เร่ยน ENL 125

  ที่ักษะภาษาอังกฤษเพื�อการสัื�อสัารท่ี่�ฝัึกแบบพหุที่ักษะ กลัยุที่ธ์การเร่ยนร้้ภาษา การฝัึก

ฟััง พ้ด้ อ่าน แลัะเข่ยนในการสัื�อสัารข้ามวัฒนธรรม

   Communicative English language skills with multiple literacies, language learning 

strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication

ENL 126     ภ�ษ�อ่งกฤษในบริบทั่ของเทั่คำโนโลุ่ย่ ก�รบ่นเทั่ิงแลุ่ะก�รออกแบบ           3(2-2-5)

          (English in TED - Technology, Entertainment, and Design)   

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ENL 125 ภาษาอังก่ฤษเพื่่�อทััศนาโลก่                     

  การฟังั พด้้ อ่านแลัะเข่ยนภาษาอังกฤษจากบที่ความแลัะการบรรยายเก่�ยวกบันวตักรรม

ในโลักสัมัยใหม่ กิจกรรมบันเทิี่ง ลัะคร ด้นตร่แลัะการออกแบบอาคารสัถานท่ี่� สัถาปัตยกรรม ความงาม

แลัะสุัขภาพ  สัำานวนภาษาตามบริบที่ของบที่ความ ขอ้มล้ั คำาบรรยาย การเล่ัาเรื�อง โฆษณา สัื�อสัิ�งพิมพ์
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แลัะข้อม้ลัในอินเที่อร์เน็ต การใช้ภาษาในการร่วมสันที่นา อภิปรายแลัะแสัด้งความคิด้เห็น

  Listening, speaking, reading and writing English based on articles and lectures 

about innovations, entertainments, plays, music, and designs of buildings, architectures 

as well as beauty and health. English expressions and vocabulary in context of articles, 

information, description, narration, adverts, mass media and information from the Internet.  

Converse, discuss, and give opinions in English.

2.2)  กลุ่่�มวิิช�ภ�ษ�น�น�ช�ติแลุ่ะประสับก�รณ์์ระหวิ��งประเทั่ศึ

ENL 127 ภ�ษ�อ่งกฤษในก�รทั่ำ�ง�น    3(2-2-5)

  (English at Work)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ENL 126 ภาษาอังก่ฤษสู่่่โลก่เทัคัโนโลยีี บัันเทัิง และก่ารออก่แบับั 

  ศัพที่์ สัำานวน แลัะ การใช้ภาษาอังกฤษที่่�จำาเป็นในการที่ำางานในบริบที่นานาชาติการใช้

ที่กัษะทัี่�งด้า้นการฟัังพ้ด้อา่น แลัะเขย่นเพื�อตดิ้ตอ่ทัี่�งในแลัะนอกหนว่ยงาน ฝักึการสืั�อสัารในการที่ำางาน 

การติด้ต่อนัด้หมาย การสันที่นา แสัด้งความเห็นในเรื�องที่่�เก่�ยวกับงาน การอ่านการฟัังการบรรยายย่อ

ลัืมแลัะนำาเสันอความเห็นในที่่�ประชุม

            Knowledge of job-related words, expressions and language needed to function 

in multinational workplaces. Skills in listening, speaking, reading and writing to communicate 

in and outside organizations.  Practices in communication in diverse contexts using technology 

and personal contacts, Roleplaying and simulations in making arrangement, making appoint-

ments and arrangements for meetings. Discussions on issues related to their work. Listening 

to briefings, taking notes and report in writing and orally.

THA 126 ภ�ษ�ไทั่ยเพื่่�อก�รสั่�อสั�ร 3(2-2-5)

  (Thai Language for Communication)

  การใช้ภาษาไที่ย แลัะการพัฒนาทัี่กษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการเข่ยนเพื�อ  การสืั�อสัาร

ในชวิ่ตประจำาวันอยา่งมป่ระสิัที่ธภิาพ เน้นที่กัษะการเขย่นท่ี่�ถ้กตอ้ง ตามมาตรฐานทัี่�งที่างราชการแลัะ

ธุรกิจ เพื�อสันองวัตถุประสังค์ด้้านอาช่พแลัะการศ่กษาในระด้ับสั้งต่อไป 

  Practice of  the Thai language usage and development of skills in listening, speaking, 

reading, and writing for effective communication; focusing on standard writing skills in 

official and business contexts in order to serve higher levels of professional and educational 

purposes.
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RSU 127 ลุ่่ยโลุ่กอินเตอร์  3(2-2-5)

  (Intercultural Communication)

  ความที่้าที่ายของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เร่ยนร้้คำานิยามของการสัื�อสัารระหว่าง

วฒันธรรมประเภที่ของวัฒนธรรม ปจัจยัของการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรม เข้าใจปัญหาการ ตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรม มิติที่างวัฒนธรรม การสัื�อสัารที่างอวัจนภาษา ภาษาที่่าที่าง การสับตา การแสัด้งออก

ที่างสัห่นา้ ระยะหา่งระหวา่งบคุคลั การสัมัผู้สัั ปรลักัษณภ์าษา รป้แบบการสัื�อสัาร บรบิที่ คา่นยิม ตลัอด้

จนเข้าใจภาษานานาชาติที่่�สัะที่้อนค่านิยมที่างวัฒนธรรมของชนชาตินั�นๆ

  Intercultural communication; definition of intercultural communication, types of 

culture, factors of intercultural communication; the culture shock, cultural dimension, 

nonverbal communication, gestures, eye contact, facial expressions personal distance, 

haptics, paralanguage, types of communication, contexts, values, and understanding 

international languages that reflect the cultural values of each race.

RSU 128 ไทั่ยมองเทั่ศึ เทั่ศึมองไทั่ย 3(2-2-5)

  (Intercultural Communication in Thai Community)

  เร่ยนร้้การอย้่ร่วมกันในสัังคมของคนไที่ยกับคนต่างชาติ ตระหนักถ่งการจัด้การกับความ

แตกตา่งของสัามญัที่ศัน ์อคตทิี่างชาตพินัธ์ุ ที่ศันคต ิการรบัร้้ การตค่วาม เขา้ใจปัญหาการตื�นตระหนก

ที่างวัฒนธรรมแลัะการสัื�อสัารระหว่างวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ

  Learning of living together with foreigners in Thai community; realization of 

management of difference in stereotype, ethnocentrism, attitude, perception, interpretation; 

understanding of culture shock, as well as international business communication. 

 

RSU 129     สัู�โลุ่กกวิ้�ง 3(0-35-18)

  (Intercultural Communication in World Community)

  เรย่นร้ผู้้า่นกจิกรรมโครงงานในรป้แบบตา่งๆ โด้ยอาศยัการเด้นิที่างไปตา่งประเที่ศ ความ

สััมพันธ์ภายใต้บันท่ี่กข้อตกลังความร่วมมือ (MOU) การฝัึกงาน ณ องค์กรในต่างประเที่ศ โครงการ 

Passage to ASEAN (P2A) หรือ การเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ (การฝัึก

ประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันอย่างน้อย 10 วัน)

  Project-based activities through oversea trips/ MOU connections/ cooperative 

education in foreign organizations or countries/ Passage to ASEAN (P2A)/or other kinds of 

exchange trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less than 10 

days.)
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JPN 101 ภ�ษ�ญี่่�ป่�นเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 1 3(2-2-5)

  (Japanese for Everyday Communication I)

  การออกเสั่ยงภาษาญ่�ปุ�น แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Japanese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

JPN 102  ภ�ษ�ญี่่�ป่�นเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 2 3(2-2-5)

  (Japanese for Everyday Communication II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับท่ี่�สั้งข่�น  เช่น การเจรจาซึ่ื�อ แลัะขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอ

ความคิด้เห็น

  Further study of Japanese pronunciation vocabulary, and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday 

situations: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

JPN 110  ภ�ษ�แลุ่ะวิ่ฒนธิรรมญี่่�ป่�นเพื่่�อก�รสั่�อสั�ร 3(2-2-5)

  (Japanese Language and Culture for Communication)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : JPN 101  ภาษาญี่ี�ปุ่่�นเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

                   ภาษาญ่�ปุ�น ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมญ่�ปุ�นในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศญ่�ปุ�น ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.
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CHN 101  ภ�ษ�จำ่นเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 1 3(2-2-5)

  (Chinese for Everyday Communication I)

  ภาษาจ่นระด้ับพื�นฐาน เร่ยนร้้คำาศัพที่์ภาษาจ่นอย่างน้อย 200 คำา ศ่กษาสัำานวนแลัะร้ป

ประโยคพื�นฐาน ฝักึการออกเสัย่งแลัะสันที่นาหวัขอ้งา่ยๆ ในชว่ติประจำาวนั เชน่ การที่กัที่าย แนะนำาตวั

  Fundamental Chinese language, with a focus of 200 Chinese characters; basic 

sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in everyday situations: 

greeting and introductions

CHN 102  ภ�ษ�จำ่นเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 2 3(2-2-5)

  (Chinese for Everyday Communication II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : CHN 101  ภาษาจำีนเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  คำาศัพที่ภ์าษาจน่เพิ�มเตมิอยา่งนอ้ย 250 คำา ฝักึสันที่นาหวัขอ้ท่ี่�ใชใ้นชวิ่ตประจำาวัน ได้แ้ก่ 

การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

  A focus of additional 250 Chinese characters; basic expressions and conversations 

in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in restaurants.

CHN 110   ภ�ษ�แลุ่ะวิ่ฒนธิรรมจำ่นเพื่่�อก�รสั่�อสั�ร     3(2-2-5)

  (Chinese Language and Culture for Communication)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : CHN 101  ภาษาจำีนเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  พัฒนาที่ักษะภาษาจ่นผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมจ่นในแง่มุมต่างๆ เพื�อการ

สัื�อสัารในช่วิต ประจำาวันอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง การพ้ด้ การอ่าน แลัะการ

เข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Chinese language through various aspects of Chinese social and cultural 

contexts for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, reading 

and writing in different situations.

ISL 111    ภ�ษ�อ�หร่บเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 1 3(2-2-5)

  (Arabic for Everyday Communication I)

      ภาษาอาหรบัเพื�อเปน็พื�นฐานการฟััง พ้ด้ อา่นแลัะเขย่น ฝักึการออกเสัย่งแลัะสันที่นาหวัขอ้

ง่ายๆ ในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การรับโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอก

ที่ิศที่าง 
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              Basic Arabic language, emphasizing on communicative listening, speaking, 

reading, and writing in everyday situations: greeting, leave taking, introductions, telephone 

conversation, asking and answering about directions.

ISL 112    ภ�ษ�อ�หร่บเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 2 3(2-2-5)

  (Arabic for Everyday Communication II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ISL 111 ภาษาอาหรับัเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

      พัฒนาที่ักษะแลัะคำาศัพที่์ภาษาอาหรับในระด้ับที่่�สั้งข่�น ฝัึกสันที่นาหัวข้อที่่�ใช้  ในช่วิต

ประจำาวัน  เช่น การโที่รศัพที่์ ซึ่ื�อของ รับประที่านอาหารในร้านอาหาร

  Further development of the Arabic language skills and vocabulary; basic expressions 

and conversations in everyday situations: telephone conversations, shopping, eating in 

restaurants.

ISL 113   ภ�ษ�อ�หร่บแลุ่ะวิ่ฒนธิรรมของประเทั่ศึในโลุ่กม่สัลุ่ิม 3(2-2-5)

  (Arabic Language and Culture in Muslim Countries)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ISL 111  ภาษาอาหรับัเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  พฒันาทัี่กษะภาษาอาหรับผู่้านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวฒันธรรมของประเที่ศในโลักมุสัลิัม

ในแง่มุมต่างๆ เพื�อการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวันอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง การ

พ้ด้ การอ่าน แลัะการเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

              The Arabic language through various aspects of social and cultural contexts of 

Muslim countries for effective everyday conversation; with an emphasis on listening, speaking, 

reading and writing in different situations.

KOR 101  ภ�ษ�เก�หลุ่่เพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 1 3(2-2-5)

  (Korean for Everyday Communication I)

  การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝัึกที่ักษะที่ั�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน เช่น การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว  การ

สันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.
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KOR 102  ภ�ษ�เก�หลุ่่เพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 2 3(2-2-5)

  (Korean for Everyday Communication II)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : KOR 101  ภาษาเก่าหลีเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  การออกเสั่ยงภาษาเกาหลั่ ร้ปประโยคพื�นฐาน การฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการ

สัื�อสัารในสัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น  ได้้แก่ การเจรจาซึ่ื�อ ขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การ

เสันอความคิด้เห็น

  Further study of Korean pronunciation and basic sentence structures, emphasizing 

on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: buying 

and selling things, job interviewing, and giving opinions.

KOR 110  ภ�ษ�แลุ่ะวิ่ฒนธิรรมเก�หลุ่่เพื่่�อก�รสั่�อสั�ร 3(2-2-5)

  (Korean Language and Culture for Communication)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : KOR 101  ภาษาเก่าหลีเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  ภาษาเกาหลั่ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมเกาหล่ัในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศเกาหลั่ ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้น

การฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ในช่วิตประจำาวันที่่�หลัากหลัาย

  The Japanese language through various aspects of Japanese social and cultural 

contexts: culture and customs of Japan, history, economy, and lifestyles, with an emphasis 

on listening, speaking, reading and writing in different situations.

RUS 101 ภ�ษ�ร่สัเซี่ยสัำ�หร่บผูู้้เริ�มเร่ยน 3(2-3-6)

  (Russian for Beginners )

  หลัักไวยากรณเ์บื�องตน้ เน้นพยญัชนะ สัระ การออกเสัย่ง ระด้บัเสัย่ง คำาศพัที่ท่์ี่�จำาเปน็  ใน

ระด้ับเริ�มต้น

  Introduction to the fundamentals of Russian grammar emphasizing the alphabets, 

pronunciation, simple intonation patterns, acquisition of basic vocabulary.

RUS 102  ภ�ษ�ร่สัเซี่ยในช่วิิตประจำำ�วิ่น 3(2-2-5)

  (Russian for Daily Life)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน RUS 101 ภาษารัสู่เซีียีสู่ำาหรับัผู้่�เริ�มเรียีน

  คำาศพัที่แ์ลัะโครงสัรา้งภาษารสััเซึ่ย่ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในชวิ่ตประจำาวนัในระด้บัท่ี่�สัง้ข่�น เช่น การ

ที่ักที่าย การแนะนำาตัว การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์ การบอกเวลัา การเด้ินที่าง การซึ่ื�อของ
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  Further study of Russian vocabulary and basic sentence structures in various 

aspects of everyday communication: greeting, introductions, telephone conversation, asking 

and answering about time, traveling, buying and selling things.

RUS 110  ภ�ษ�แลุ่ะวิ่ฒนธิรรมร่สัเซี่ยเพื่่�อก�รสั่�อสั�ร 3(2-2-5)

  (Russian Language and Culture for Communication)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : RUS 101  ภาษารัสู่เซีียีสู่ำาหรับัผู้่�เริ�มเรียีน

                   ภาษารัสัเซึ่่ย ผู้่านบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมรัสัเซึ่่ยในแง่มุมต่างๆ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของประเที่ศที่่�เป็นเจ้าของภาษารัสัเซึ่่ย ศ่กษาประวัติศาสัตร์ เศรษฐกิจ การ

ด้ำาเนินช่วิต โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟััง พ้ด้ อ่านแลัะเข่ยนในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  The Russian language through various aspects of Russian social and cultural 

contexts: culture and customs of Russian native speaking countries, history, economy, and 

lifestyles, with an emphasis on listening, speaking, reading and writing in different situations.

SWD 121 ภ�ษ�สัวิ่ดิชเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 1 3(2-3-6)

  (Swedish for Everyday Communication I) 

  การออกเสั่ยงภาษาสัว่ดิ้ช แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน เน้นฝึักทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้้าน การฟััง พ้ด้ 

อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน ได้้แก่ การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว 

การสันที่นาที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง 

  Swedish pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on 

communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, 

leave taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

SWD 122 ภ�ษ�สัวิ่ดิชเพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 2 3(2-3-6)

  (Swedish for Everyday Communication II) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : SWD 121  ภาษาสู่วิีดิิชเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1 

  ไวยากรณ์ ศพัที่แ์ลัะสัำานวนภาษาสัวด่้ชิในระด้บัที่่�สัง้ข่�น ฝักึพ้ด้ภาษาสัวด่้ชิในเรื�องที่่�เก่�ยว

กบัลัมฟ้ัาอากาศ การบริการ การเดิ้นที่างท่ี่องเท่ี่�ยว การใช้ภาษาตามมารยาที่สังัคม สัร้างความสัมัพันธ์

ระหว่างบุคคลั แสัด้งความร้้สั่ก ความคิด้เห็น ความต้องการ เก่�ยวกับเรื�องราวต่างๆ ในอด้่ต ปัจจุบัน

แลัะอนาคต  
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  Further study of Swedish grammar, vocabulary and expressions; practice in Swe-

sish speaking about weather, services, travels and journeys; use of Swedish in accordance 

with social etiquette, interpersonal relationship; expressing one’s feeling, ideas, and needs 

regarding various aspects of time: past, present, and future.

SWD 110 ภ�ษ�แลุ่ะวิ่ฒนธิรรมสัวิ่เดนเพื่่�อก�รสั่�อสั�ร 3(2-3-6)

  (Swedish Language and Culture for Communication) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : SWD 121  ภาษาสู่วิีดิิชเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  ศัพท์ี่ สัำานวนภาษาสัว่ดิ้ชเบื�องต้นที่่�ใช้สัื�อสัารในบริบที่ที่างสัังคมแลัะวัฒนธรรมของชาว

สัว่เด้น ขนบธรรมเนย่มประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวถ่ิชว่ติของชาวสัว่เด้น อาที่ ิศลิัปะการรบัประที่าน

อาหารแบบสัวเ่ด้น การศก่ษาแลัะสัถานที่่�ท่ี่องเท่ี่�ยวในประเที่ศสัวเ่ด้น โด้ยเน้นการฝึักทัี่กษะการฟัังแลัะ

การพ้ด้ในสัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย 

  Fundamental of Swedish vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Swedish customs, tradition, social manners, and ways of life 

in Sweden: art of dining; education and tourist attractions in Sweden, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

BRM 121  ภ�ษ�พื่ม��เพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 1 3(2-2-5)

  (Burmese for Everyday Communication I) 

  การออกเสัย่งภาษาพม่า แลัะรป้ประโยคพื�นฐาน เน้นฝักึทัี่กษะทัี่�ง 4 ด้า้น การฟังั พ้ด้ อา่น 

เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัารในช่วิตประจำาวัน การที่ักที่าย การบอกลัา การแนะนำาตัว การสันที่นา

ที่างโที่รศัพที่์  การถามแลัะบอกที่ิศที่าง

  Burmese pronunciation and basic sentence structures, emphasizing on com-

municative listening, speaking, reading, and writing in everyday situations: greeting, leave 

taking, introductions, telephone conversation, asking and answering about directions.

BRM 122  ภ�ษ�พื่ม��เพื่่�อก�รสั่�อสั�รประจำำ�วิ่น 2 3(2-2-5)

  (Burmese for Everyday Communication II) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : BRM 121  ภาษาพื่ม่าเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  ศัพที่์แลัะร้ปประโยคพื�นฐาน ฝัึกการฟััง พ้ด้ อ่าน เข่ยน เพื�อใช้สัำาหรับการสัื�อสัาร ใน

สัถานการณ์ต่างๆ ในระด้ับที่่�สั้งข่�น การเจรจาซึ่ื�อขายสัินค้า การสััมภาษณ์งาน การเสันอความคิด้เห็น



Rangsit University Bulletin 2022-2023
คณะพยาบาลศาสตร์์ School of Nursing

  Further study of Lao vocabulary, pronunciation and basic sentence structures, 

emphasizing on communicative listening, speaking, reading, and writing in everyday situa-

tions: buying and selling things, job interviewing, and giving opinions.

BRM 110  ภ�ษ�แลุ่ะวิ่ฒนธิรรมพื่ม��เพื่่�อก�รสั่�อสั�ร 3(2-2-5)

  (Burmese Language and Culture for Communication) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : BRM 121  ภาษาพื่ม่าเพื่่�อก่ารสู่่�อสู่ารปุ่ระจำำาวิัน 1

  ศพัท์ี่ สัำานวนภาษาลัาวเบื�องตน้ท่ี่�ใชส้ัื�อสัารในบริบที่ที่างสังัคมแลัะวัฒนธรรมของชาวพม่า 

ขนบธรรมเน่ยมประเพณ่ รวมถ่งมารยาที่แลัะวิถ่ช่วิตของชาวพม่า อาที่ิ ศิลัปะการรับประที่านอาหาร

แบบพม่า การศ่กษาแลัะสัถานที่่�ที่อ่งเที่่�ยวในประเที่ศพม่า โด้ยเน้นการฝัึกที่ักษะการฟังัแลัะการพด้้ใน

สัถานการณ์ที่่�หลัากหลัาย

  Fundamental of Burmese vocabulary and expressions in social and cultural 

contexts of communication; Burmese customs, tradition, social manners, and ways of life in 

Myanmar: art of dining; education and tourist attractions in Myanmar, with an emphasis on 

listening and speaking in different situations.

   

 3) กลุ่่�มทั่่� 3     ภ�วิะผูู้้นำ�แลุ่ะคำวิ�มร่บผู้ิดชอบต�อสั่งคำม

                (Leadership and Social Responsibility)

RSU 130 ศึ�สัตร์แห�งร่ก 3(2-2-5)

  (Sceince of Love)

          ความหมาย ความสัำาคญั รป้แบบของความรกั ที่ั�งความรกัในตนเอง ผู้้อ้ื�น ครอบครวั สังัคม 

สัิ�งแวด้ลั้อม ตระหนักในการร้้คุณค่าตนเอง แลัะการเคารพผู้้้อื�น ม่ความร้้สั่กรับผู้ิด้ชอบ ใช้พลัังแห่งรัก

สัร้างสัรรค์ช่วิตแลัะสัังคมที่่�ม่ความสัุข

  Definition, importance and ways of Love. Love one-self, others, family, society 

and environment. Be aware of self-esteem, respect others and sense of responsibility. Using 

the power of love to create a happy life and society.

RSU 131 ผูู้้นำ�ก�รเปลุ่่�ยนแปลุ่ง 3(2-2-5)

  (Leadership for Changes)

  การเสัริมสัร้างแรงบันด้าลัใจจากแนวคิด้แลัะการปฏิิบัติของผู้้้นำาที่างสัังคม ธุรกิจ แลัะ

การเมือง ด้้วยแนวคิด้ ท่ี่�ทีุ่กคนสัามารถเป็นผู้้้นำาเพื�อการเปล่ั�ยนแปลังได้้ เพื�อหาแนวที่างการพัฒนา

ตนเอง   แนวที่างการพัฒนาชุมชน แลัะสัังคมสั้่ความยั�งยืน   
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 Inspiration by the ideas and practices of social, business and political leaders, with the 

concept that everyone can lead change. To find guidelines of self-development Community 

Development And the development for sustainable society.

RSU 132 การร้้เที่่าที่ันการคอร์รัปชั�น 3(2-2-5)

  (Corruption Literacy)

         ความหมาย ร้ปแบบ วิธ่การ ของการคอร์รัปชั�น การทีุ่จริตเชิงนโยบาย ผู้ลัประโยชน์ที่ับ

ซึ่อ้น การใชอ้ำานาจในที่างไมเ่หมาะสัม ศก่ษาความสัลัับซึ่บัซึ่อ้นแลัะเชื�อมโยงของการคอรรั์ปชั�นระหวา่ง 

มิติที่างการเมืองแลัะสัังคม จากกรณ่ศ่กษาการทีุ่จริตคอร์รัปชั�นในสัังคมไที่ย แลัะต่างประเที่ศ ปลั้กฝััง

จิตสัำาน่กในการไม่นิ�งเฉยต่อการทีุ่จริตคอร์รัปชั�น

  Definition, pattern, method of corruption. Policy fraud, Conflict of interest, Use 

of power inappropriately. Study the complexity and linkage between political and social 

dimension through cases study of corruption in Thai Society And abroad. Imbed sense of 

not being silent about corruption.

RSU 133 ศึ�สัตร์พื่ระร�ช�                                                                 3(2-2-5)

               (King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy)

         ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพ่ยงของพระบาที่สัมเด้จ็พระเจา้อย่้หวัรัชกาลัท่ี่� 9 การร้จ้กัพ่�งตนเอง 

การเข้าใจช่วิตแลัะสัังคม การวิเคราะห์ความสััมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน สัังคม แลัะโลักในมิติ สัังคม 

เศรษฐกิจ แลัะการเมือง โด้ยประสัานการเร่ยนร้้จากช่วิตจริงนอกห้องเร่ยน เพื�อการประยุกต์ใช้ในการ

ด้ำาเนินช่วิตที่่�ม่ความสัุขแลัะยั�งยืน    

  Sufficiency Economy Philosophy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.        

Self-reliance. Understanding life and society. Analysis of family, community, social and world 

relationships in social, economic and political dimensions. Coordinating learning from real 

life outside the classroom to apply for a happy and sustainable life.                   

  

RSU 134 กฎหมายต้องร้้ 3(2-2-5)

  (Legal Awareness)

  ความหมายแลัะคุณค่าของรัฐธรรมน้ญ กลัไก แลัะการบังคับใช้ของกฎหมาย กฎหมาย

แพ่ง เก่�ยวกับเรื�องบุคคลั ที่รัพย์สัิน นิติกรรม สััญญา ลัะเมิด้ ครอบครัว แลัะมรด้ก ที่่�ม่ความสัำาคัญต่อ

การด้ำาเนินช่วิตตั�งแต่เกิด้จนตาย  แลัะกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่่�เก่�ยวกับความผู้ิด้แลัะโที่ษ โด้ย
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กำาหนด้ผู้้ก้ระที่ำาผู้ดิ้จะได้รั้บโที่ษตามที่่�กฎหมายกำาหนด้   เข้าใจแลัะวิเคราะห์กฎหมายผู่้านกรณ่ศก่ษา

ที่่�เปน็ประเด้น็ปญัหาในสังัคม เพื�อหาที่างแกป้ญัหาโด้ยใชก้ฎหมายเปน็เครื�องมอืได้อ้ยา่งเหมาะสัมตอ่

สัถานการณ์จริงที่่�เกิด้ข่�นต่อช่วิต

 Definition and value of the Constitution, mechanisms and enforcement of the law. 

Civil law on the person, property, contract law, family and inheritance that are important to 

life from birth to death. Criminal law It is a law that deals with offenses and punishments. 

The offender will be punished according to the law.  Criticize, and apply laws for daily life by 

studying case studies such as family and social issues.

RSU 135 ก�รออกแบบช่วิิตแลุ่ะสั่งคำมแห�งคำวิ�มสั่ข 3(2-2-5)

          (Happy Life and Society Design)

  นิยามความสุัข ประเภที่ของความสุัข กระบวนการคิด้เชิงออกแบบ กระบวนการคิด้เชิง

อนาคต การออกแบบช่วิตท่ี่�ม่ความสุัข การออกแบบสัังคมแห่งความสุัข การออกแบบนโยบายความสุัข

  Happiness definition Types of happiness Design thinking Future thinking Happy 

life design Happy society design Happy policy design 

 

  4)  กลุ่่�มทั่่� 4 ศึิลุ่ปะแลุ่ะวิ่ฒนธิรรม   (Arts and Culture)

    

RSU 140 ช่วิิตในต��งแดนก่บก�รสั่�อสั�รข้�มวิ่ฒนธิรรม 3(0-35-18)

  (Intercultural Communication through Overseas Experiences)  

  การเรย่นร้้อาชพ่ ภาษา วฒันธรรม การใช้ชว่ติ ผู้า่นกิจกรรมโครงงานในรป้แบบต่างๆ โด้ย

อาศัยการเด้ินที่างไปต่างประเที่ศ การแลักเปลั่�ยนแลัะสัร้างความสััมพนัธภ์ายใต้บันที่่กข้อตกลังความ

ร่วมมือ (MOU) ณ องค์กรในต่างประเที่ศหรือการเด้ินที่างร้ปแบบอื�นๆ ที่่�ได้้รับความเห็นชอบจากคณะ 

(การฝัึกประสับการณ์ต้องใช้เวลัาต่อเนื�องกันไม่น้อยกว่า 6 สััปด้าห์)

  Project-based activities to gain language communication experience, intercultural 

cultural experience, life-style and occupational experiences through overseas trips according 

to the agreements written in the MOU;  connections in organizations in foreign countries or 

other kinds of long trips under the faculty’s consent (The experience should cover no less 

than 6 weeks.)
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RSU 141 สั่มมน�ประสับก�รณ์์ต��งแดน 3(3-0-6)

  (Seminars in Overseas Experiences)

            การวิเคราะห์แลัะการตรวจสัอบหาความจริงในหัวข้อน่าสันใจเก่�ยวกับภาษาแลัะ

วัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ โด้ยการนำาประเด้็นที่่�พบจากการเร่ยนหรือฝัึกปฏิิบัติงานในต่างประเที่ศ หรือ

หนว่ยงานต่างชาติในประเที่ศไที่ยมาอภิปราย  แลัะเลัอืกประเด็้นท่ี่�น่าสันใจท่ี่�ได้รั้บมาจากการเดิ้นที่าง

ไปตา่งประเที่ศ หรือจากการฝักึงานในบรษัิที่ข้ามชาตท่ิี่�เปดิ้ด้ำาเนินการในประเที่ศไที่ยมาศก่ษาแลัะเรย่น

ร้้ร่วมกันผู้่านที่างการนำาเสันอ อภิปราย ในร้ปของการสััมมนา

  Analysis and investigation of interesting issues of languages and cultures in 

various aspects: presenting and discussion on topics encountered from overseas experiences 

or from working in Thailand-based foreign organizations through seminars.

RSU 142 ศึ�สัตร์แลุ่ะศึิลุ่ป์แห�งก�รดำ�เนินช่วิิต 3(3-0-6)

  (Sciences and Arts of Living)

  การใช้ช่วิตอย่างสัร้างสัรรค์เพื�อเข้าใจความหมายแลัะคุณค่าของช่วิต ปัจจัยท่ี่�ม่อิที่ธิพลั

ตอ่การใช้ชวิ่ตอย่างสัรา้งสัรรค์ เรย่นร้ก้ารใช้เหตผุู้ลัท่ี่�สัรา้งสัรรค์แลัะการคิด้เชงิบวก ร้ปแบบการด้ำาเนนิ

ช่วิตอย่างม่ความสัุขแลัะการสัร้างจิตสัำาน่กต่อการพัฒนาสัังคม

  Creative living for true meaning and value of life, skills and factors affecting 

creative lifestyles, creative reasoning, positive thinking, forming a happy life and awareness 

toward social development. 

RSU 143 ปทั่่มธิ�น่ศึึกษ� 3(3-0-6)

  (Pathum Thani Study)

   ประเด้็นท่ี่�น่าสันใจเก่�ยวกับจังหวัด้ปทุี่มธาน่แบบสัหวิที่ยาการ ในมิติประวัติศาสัตร์

ภ้มิศาสัตร์ ระบบนิเวศ อัตลัักษณ์  เศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรม ภ้มิปัญญาที่้องถิ�น 

  Interdisciplinary study of Pathumthani Province in various topics of interest: 

history, geography, ecology, identities, economy, politic, society, culture, and local wisdom.

RSU 146  รู้ทั่่นโลุ่ก    3(3-0-6)

  (World Society Awareness)

  สัถานะแลัะบที่บาที่ของประเที่ศไที่ยที่างด้้านเศรษฐกิจ การเมือง สัังคม วัฒนธรรมใน

บริบที่โลัก สัมัยคริสัต์ศตวรรษที่่� 21 ยุที่ธศาสัตร์ประเที่ศไที่ย ณ ปัจจุบัน แลัะแนวโน้มในอนาคต
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 Status and roles of Thailand in terms of economy, politics, society, and culture in 

global context of 21st century; Thailand’s current strategies and their future trends. 

RSU 147  คำวิ�มเป็นไทั่ย     3(2-2-5)

  (Thainess)

  เร่ยนร้้ความหมายของคำาว่า “ไที่ย”  เอกลัักษณ์แลัะความเป็นไที่ย  ค่านิยมแบบไที่ย  

ความเชื�อ ประเพณ่ แลัะพิธ่กรรม วรรณกรรม/วรรณคด้่ไที่ยที่่�สัะที่้อนความเป็นไที่ยได้้ชัด้เจน รวมถ่ง

เขา้ใจวฒันธรรมไที่ยด้า้นตา่งๆ อาที่ ิ มารยาที่  การแตง่กาย อาหาร การลัะเลัน่ ความเปน็ไที่ยในสัายตา

ชาวโลัก

  Definition of “Thai”; Thai national identity and its unique characteristics; Thai 

conventional wisdom, beliefs, traditions, ritual practices, literature/literary works clearly 

reflecting Thai uniqueness; understanding of Thai culture in various aspects: social manners, 

dress code, foods, Thai children’s games; Thai unique characteristics as perceived by the 

world outside.

             

RSU 148   ไทั่ยในสั่�อ                                                                                 3(2-2-5) 

  (Thai Dimension in Media)

  ภาษากับความคิด้ รป้แบบการใช้ภาษาในสืั�อ การสัะท้ี่อนภาพความคิด้ผู่้านภาษา ความ

หมายแลัะ ประเภที่ของสัื�อ ลัักษณะของสัื�อประเภที่ต่างๆ  เร่ยนร้้องค์ประกอบของสัื�อ หน้าที่่�ของสัื�อต่อ

สังัคม ศก่ษาความสัมัพนัธร์ะหวา่งภาษากบัความคดิ้ ศก่ษาการใชภ้าษา คา่นยิม แลัะภาพสัะที่อ้นผู้า่น

สัื�อประเภที่ต่างๆ ฝัึกวิเคราะห์กรณ่ศ่กษา การสัื�อความคิด้ผู้่านภาษาจากสัื�อที่่�นักศ่กษาสันใจ

  Language and thoughts, various forms of language in media, reflection of thoughts 

through the language; meaning and types of media, characteristics of media forms, 

components of media, media rights and responsibilities towards society; relationship between 

media and thoughts, language usage, values as reflected through media forms;  analysis of 

idea expression through media as case studies.

 

RSU 149 วิ่ฒนธิรรมวิิจำ่กษ์ 3(2-2-5)

  (Cultural Appreciation)                                                  

  วิเคราะห์องค์ประกอบที่างวัฒนธรรมศิลัปะ การแสัด้ง ความเชื�อความศรัที่ธา ศ่กษา

ปรากฏิการณ์ร่วมสัมัย โครงสัร้างแลัะพลัังอำานาจของวัฒนธรรม ที่ั�งระดั้บสัังคม ระดั้บภ้มิภาคแลัะ
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ระด้ับสัากลั เพื�อหาแนวที่างคงอย้่การสัืบสัานต่อยอด้วัฒนธรรมแบบนำาสัมัย สัร้างจิตสัำาน่ก ตระหนัก

ถ่งความสัำาคัญแลัะเคารพการอย้่ร่วมกันบนความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรมในสัังคม

  Factor analysis of the culture, arts, performance art, and faith. Study of contempo-

rary phenomenon, structure and powers of culture in community, regional, and international 

level to find ways to keep cultural heritage, and further develop it into a modern culture. Raise 

awareness of the importance and respect of coexistence in our society based on cultural 

diversity.

RSU 240  ศิลัปะการที่ำางานต่างวัฒนธรรม                                     3(2-2-5)

 (Arts of Working with Foreigners)

 ขอ้มล้ัสัำาคญัในการที่ำางาน ที่ั�งในด้า้นของคนไที่ยท่ี่�ที่ำางานในต่างแด้น หรอืคนไที่ยที่่�ที่ำางานกับ

หนว่ยงานตา่งชาตใินประเที่ศไที่ย เขา้ใจกฎระเบ่ยบ ขอ้บงัคบัตา่งๆ ที่่�เก่�ยวขอ้ง เร่ยนร้้แนวโนม้อุปสังค์

ของตลัาด้แรงงาน ประเภที่ของหน่วยงาน บริษัที่ที่่�ต้องการพนักงานต่างชาติ จนเข้าใจเที่คนิคที่่�จำาเป็น

ในการที่ำางานกับชาวตา่งชาติ ตลัอด้จนเขา้ใจวัฒนธรรมที่่�หลัากหลัาย วถ่ิชวิ่ตของชาวตา่งชาติ มารยาที่

สัังคม ข้อห้ามแลัะข้อควรปฎิบัติ

 Essential information in the workplace from both Thai people working abroad and those 

working with foreign agencies in Thailand; understanding rules and related requirements; 

learning the demand trends of the labor market, types of agencies, companies hiring foreign 

employees; techniques needed in working with foreigners; understanding diverse cultures, 

lifestyle of foreigners, social etiquette, taboos, and obligations.

  

RSU 241 วิิถี่อ�เซี่ยน 1      3(2-2-5)

  (Introduction to Passage to ASEAN : P2A1) 

  ความเปน็มาแลัะการกอ่ตั�งของเครอืขา่ยหรอืสัมาคมP2A ความร้เ้บื�องตน้เพื�อการเตร่ยมตวั

กอ่นการเดิ้นที่างในกลัุม่ประเที่ศอาเซึ่ย่น (พ่ที่เ้อ) ในเรื�องของวัฒนธรรม สัภาพสัังคม ชวิ่ตความเป็นอย่้

ของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศของเครือข่ายพ่ท้ี่เอ สิั�งท่ี่�ผู้้้เร่ยนคาด้หวังจากการเดิ้นที่างไม่ว่าจะเป็น  ในส่ัวนของ

ค่าใช้จ่าย เสั้นที่างแลัะพาหนะ ระยะเวลัาในการเด้ินที่าง ที่่�พัก อาหารแลัะมื�ออาหาร กิจกรรม บริการ

แลัะการด้แ้ลัท่ี่�พ่งได้รั้บระหว่างการเดิ้นที่าง ประโยชน์ท่ี่�จะได้รั้บ เว็บไซึ่ตพ่์ท้ี่เอสัำาหรบัศก่ษาข้อมล้ัเพิ�ม

เติม  แนวที่างการเตร่ยมตัวก่อนการเด้ินที่างอย่างถ้กวิธ่ 

              Foundation and establishment of the Passage to ASEAN (P2A) Association or 

Network; introduction to the primary information before taking trip to Passage to ASEAN 
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(P2A):  culture, society, ways of life of people in each Member country; students’ expecta-

tions: expenses, route and transportation, duration of the journey, accommodation, food and 

meals, activities, service and care received during the journey, benefits of taking the trip; 

P2A Website for more information and self-preparation before traveling in the journey with 

P2A network; guidelines for proper preparation before taking the journey.

RSU 242  วิิถี่อ�เซี่ยน 2 3(2-2-5)

  (Passage to ASEAN Experiences : P2A2)

  เป็นร้ปแบบหน่�งของโปรแกรมแลัะกิจกรรมท่ี่�จัด้ไว้เพื�อให้บริการผู้่านที่างสัมาคมP2A 

ผู้้้เร่ยนต้องลังที่ะเบ่ยนแลัะเข้าม่สั่วนร่วมในการเด้ินที่างขั�นตำ�าอย่างน้อย 10 วันเพื�อเด้ินที่างไปยัง 3 

ประเที่ศเพื�อนบ้านในกลัุ่มอาเซึ่่ยน โด้ยการรับรองของมหาวิที่ยาลััยสัมาชิกในเครือข่ายกลัุ่มประเที่ศ

อาเซึ่่ยน ผู้้้เร่ยนจะได้้ร่วมกิจกรรมแลัะเร่ยนร้้เก่�ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่่�ม่อิที่ธิพลัต่อภาษา วัฒนธรรม ค่า

นิยม ช่วิตความเป็นอย่้ พฤติกรรม แลัะความเชื�อของผู้้้คนในแต่ลัะประเที่ศ โด้ยม่วัตถุประสังค์ เพื�อ

การสัร้างความเข้าใจแลัะความสััมพันธ์อันด้่ระหว่างสัังคมอาเซึ่่ยน  เมื�อกลัับจากการเดิ้นที่างผู้้้เร่ยน

ต้องที่ำาการนำาเสันอประสับการณ์ผู้่านการนำาเสันอแลัะอภิปรายหน้าชั�นเร่ยนเป็นการประเมินความร้้ 

ประสับการณ์ แลัะผู้ลัสััมฤที่ธิ�ที่่�ได้้จากการเด้ินที่าง

  A special Program or Activity provided to students and Faculty of the P2A Member 

University; students have to enroll and participate in minimum 10-day journey through three 

ASEAN member states which are sponsored and accommodated by P2A member universities; 

students also participate in activities and learn about factors influencing on language, 

culture, value, life-style, behavior and people’s belief in order to make good perception among 

ASEAN community; after the journey, each individual student is requested to present and 

share his/her experience in order to have his/her knowledge, experience, and achievement 

evaluated.

RSU 243  คำวิ�มสัร้�งสัรรคำ์ในง�นศึิลุ่ป์ 3(2-2-5)   

   (Creativity in the Arts)

  พื�นฐานงานศลิัปะท่ี่�สัำาคญัในด้า้นมนษุยศาสัตร ์ที่ศันศลิัป ์สัถาปตัยกรรม เพลัง แลัะศลิัปะ

การแสัด้ง สัำารวจค่านิยมแลัะความสันใจในการพัฒนางานศิลัป์ แลัะวัฒนธรรมจากทัี่�วโลัก ศก่ษาร้้งาน

ศลิัปะแลัะสืั�อท่ี่�หลัากหลัายรป้แบบผู้า่นกระบวนการอา่น การเขา้ร่วมงานแสัด้งผู้ลังานศลิัป ์ การเขย่น

บที่วิจารณ์ แลัะการจัด้โครงการที่่�สัร้างสัรรค์
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  An introduction to the major artistic discipline in the humanities: visual arts, ar-

chitecture, music, and performing arts. Examination of humanistic values and how they are 

reflected in the development of arts and cultures from around the world. Varied art forms and 

media explored as integral parts of the processes of reading, attending arts events, critical 

writing, and creative projects.

  5) กลัุ่มที่่� 5     ผู้้้ประกอบการนวัตกรรม   (Innovative Entrepreneurship)

RSU 150 ก�รจำ่ดก�รเชิงสัร้�งสัรรคำ์                                                         3(2-2-5)

                (Creative Management)

              แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่การจัด้การ การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์                   

เชิงสัังเคราะห์แลัะการคิด้เชิงสัร้างสัรรค์ ความหมายของการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์ การจัด้การร้ปแบบ

ต่างๆ ผู้่านกรณ่ศ่กษา การวางแผู้นการจัด้การเชิงสัร้างสัรรค์แลัะการฝัึกปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามเป้า

หมายการเร่ยนร้้

   Approach and Theory of Creative management. Systematic, Critical, Synthesis, 

and Creative Thinking. Definition of Creative Management. Differentiation of Management 

Style. Study  through case studies and practice to achieve the learning target. 

 

RSU 151     ประสับก�รณ์์จำ�กก�รสัต�ร์ทั่อ่พื่แลุ่ะก�รเป็นผูู้้ประกอบก�รธิ่รกิจำ            3(1-4-4)

                (Startup and Entrepreneurship Experiences)          

                ความหมายของธุรกิจสัตาร์ที่อัพ สัตาร์ที่อัพแบบด้ั�งเด้ิมแลัะสัตาร์ที่อัพในยุคปัจจุบันการ

วเิคราะห์โอกาสัที่างธุรกจิ การเลัอืกใชเ้ที่คโนโลัย่ที่่�เหมาะสัม  การออกแบบสัตารท์ี่อพัหรอืธรุกจิที่่�ตนเอง

สันใจแลัะที่ำาได้้จริง กิจกรรมที่่�จำาเป็นสัำาหรับธุรกิจสัตาร์ที่อัพ กฎหมายแลัะระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง  การ

จัด้หาทีุ่นหรือผู้้้สันับสันุน

  Definition of startup business. Both in Traditional startup and startup in modern 

times. Analysis of business opportunities. Choosing the right technology Startup , business 

design and self interest. Activities needed for startup business. Laws and related regulations. 

Seeking for Financing or Sponsorship.
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RSU 152   ก�รคำิดนอกกรอบ  3(2-2-5)

  (Lateral Thinking)

  ถอด้รหัสัคิด้ หลักัการใหม่  แนวคิด้ใหม่  มติทิี่างจริยธรรมแนวใหม่ที่างสังัคม การให้ความ

ร้้แลัะการนำาเสันอความจริงในแนวใหม่  การสัร้างที่่มนักนวัตกรรมที่างสัังคมยุคใหม่  สัร้างความกลั้า

หาญในการตอบโจที่ยท์ี่างสังัคมอยา่งมห่ลักัการสัอด้คลัอ้งกบัแนวคดิ้แลัะมติทิี่างจรยิธรรมในแนวใหม่ 

สัามารถนำาเสันอความร้ใ้หมท่่ี่�นำาไปใชไ้ด้จ้รงิในชว่ติ การที่ำางาน  แลัะแบง่ปนัหลักัการแลัะแนวคดิ้ใหม่

ผู้่านสัื�อสัังคมออนไลัน์ เพื�อเผู้ยแผู้่ความร้้สั้่สัังคม

  Think: an introductory analysis; new principle, new ways of thinking, new dimension 

of Code of Ethics in Social Sciences; creation of a new Social Innovation Team armed with 

the principle of a new ethical dimension and courage in answering social issues; bringing 

of new workable knowledge in real life to the workplace; sharing and propagating the new 

knowledge to society through social media. 

RSU 153  ผูู้้ประกอบก�รไลุ่ฟ์์สัไตลุ่์                                      3(2-2-5)

              (Lifestyle Entrepreneurship)

  กระบวนการคิด้เชิงออกแบบโด้ยม่มนุษย์เป็นศ้นย์กลัาง กระบวนการคิด้เชิงอนาคต การ

เป็นผู้้้ประกอบการ จิตวิที่ยาบุคลัิกภาพ กิจการเพื�อสัังคม

  Design thinking with human centered approach. Future thinking. Entrepreneur-

ship. Personality Psychology. Social enterprise.

RSU 154 แนวิคำิดก�รประกอบก�รในย่คำเศึรษฐกิจำดิจำิทั่่ลุ่ 3(3-0-6)

  (Entrepreneurship Concept in Digital Economy)

  การเปล่ั�ยนแปลังที่างเที่คโนโลัย่ สังัคม เศรษฐกิจ แลัะการสัื�อสัาร การประกอบการ  แนวคิด้

พื�นฐานที่างเศรษศาสัตร์ อุปสังค์  อุปที่าน กลัไกราคา  ตลัาด้ผู้ลัผู้ลัิต  ตลัาด้ปัจจัยการผู้ลัิต  โครงสัร้าง

ตลัาด้  ปจัจยัการผู้ลัติ การผู้ลัติ ตน้ที่นุ รายรบั กำาไร  ภาษ ่ งบประมาณรฐับาลั นโยบายการคลังั  สัถาบนั

การเงิน เงินเฟัอ้ อตัราด้อกเบ่�ย  มล้ัค่าเงนิตามเวลัา นโยบายการเงิน  อตัราแลักเปลั่�ยน  การลังที่นุ  การ

ระด้มทีุ่น  การค้าระหว่างประเที่ศ  รายได้้ประชาชาติ  แลัะปัญหาเศรษฐกิจ ในยุคเศรษฐกิจด้ิจิที่ัลั

  Changes in technology, society, economy  and communication, entrepreneurship, 

basic concept of economics, demand, supply, price mechanism, product market, factor 

market, market structures, factors of production, production, costs, revenues,profits, taxes, 

government budget, public policy, financial institutions, inflation, interest rate, time value of 
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money, mnonetary policy, exchange reat, investment, fundraising, intermational trade, national 

income, and economic problems in digital economy. 

  6)  กลุ่่�มทั่่� 6     รู้เทั่��ทั่่นสั่�อดิจำิทั่่ลุ่   (Digital Media Literacy)

RSU 160 รู้เทั่��ทั่่นสั่�อดิจำิทั่่ลุ่ 3(2-2-5)

  (Digital Media Literacy)

  นยิามความรอบร้้เรื�องสัื�อด้จิทิี่ลัั  ความเป็นพลัเมืองยคุด้จิทัิี่ลั  เรย่นร้้การใชเ้ที่คโนโลัย่แลัะ

เครื�องมอืด้จิทิี่ลััในการสัื�อสัาร การเข้าถ่ง การแลักเปล่ั�ยน  การใช้สัื�อด้จิทิี่ลััอยา่งร้เ้ที่า่ที่นับนพื�นฐานของ

ความรับผู้ิด้ชอบที่างกฎหมายแลัะจริยธรรมที่างการสืั�อสัาร ความคิด้เชิงวิพากษ์ต่อกรณ่ศ่กษาท่ี่�เป็น

ประเด็้นขอ้โตแ้ยง้เก่�ยวกับความน่าเชื�อถอืของสัารสันเที่ศ การประเมินคณุคา่สัารสันเที่ศจากสืั�อด้จิทัิี่ลั

เพื�อประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสัมในช่วิตประจำาวัน

  Definition, digital media literacy, citizenship in digital era, learn to use digital 

technology, digital tools in communication. Access, exchange and the use of digital media 

knowingly based on legal responsibility and ethics in communication. Critical thinking on 

controversial case studies regarding reliability of information. Valuation of information from 

digital media for proper application in daily life.

RSU 161 ก�รออกแบบแลุ่ะผู้ลุ่ิตสั่�อดิจำิทั่่ลุ่ 3(2-2-5)

  (Design and Production of Media)

  การสัร้างแนวคิด้เพื�อการผู้ลัิตเนื�อหาผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั  การวิเคราะห์กลัุ่มเป้าหมาย  การ

วางแผู้นสัร้างสัรรค์ผู้ลังานผู้่านสัื�อด้ิจิที่ัลั การผู้ลัิตแลัะการเผู้ยแพร่สั้่สัาธารณชนอย่างม่ประสัิที่ธิภาพ

   Concept development for digital content; target audience analysis; production 

process for digital media content; effective production and publishing of the digital content.

RSU 162  รู้เทั่��ทั่่นก�รลุ่งทั่่นในย่คำดิจำิทั่่ลุ่ 3(3-0-6)

  (Investment Literacy in the Digital Age)

  สัังคมไร้เงนิสัด้ ระบบการชำาระเงินแบบอิเลัก็ที่รอนิกสั ์บตัรเด้บติแลัะบตัรเครดิ้ต การเปน็

เจา้ของกจิการในยคุด้จิทิี่ลัั ภยัคกุคามที่างอินเที่อร์เน็ต สักลุัเงนิด้จิทัิี่ลั การลังทุี่นในยคุด้จิทัิี่ลั การลังทุี่น

ไร้ความเสั่�ยง การลังทีุ่นในหลัักที่รัพย์ แชร์ลั้กโซึ่่ ประกันภัย
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  Cashless society, e-payment, debit card and credit card, business owner in 

digital age, Crypto Currency, digital investment, risk free investment, Securities investment, 

Pyramid Scheme, insurance

  7) กลุ่่�มทั่่� 7     หลุ่่กคำิดวิิทั่ย�ศึ�สัตร์  (Essence of Science)  

RSU 170 หลุ่่กคำิดวิิทั่ย�ศึ�สัตร์ 3(2-2-5)

  (Essence of Science)

  ศ่กษาภาพรวมวิวัฒนาการวิที่ยาศาสัตร์จากอด้่ตถ่งปัจจุบัน กระตุ้นให้เกิด้การตั�ง

สัมมตฐิานเพื�อนำาไปสั้ก่ารค้นคว้า การที่ด้ลัองหาคำาตอบ โด้ยใชห้ลักัการที่างวิที่ยาศาสัตร ์คณิตศาสัตร์ 

แลัะเที่คโนโลัย่ท่ี่�เก่�ยวข้อง เพื�อพิสั้จน์แนวความคิด้ตามสัมมติฐานท่ี่�วางไว้ แลัะเสันอแนวที่างพัฒนา

ต่อไปในอนาคต

  Study evolutionary overview of science from the past to the present. Encourage 

the formulating of hypothesis that leads to research, experiment for answers by applying 

scientific principles, mathematics and related information technology in order to prove the 

concept based on the formulated hypothesis, and propose possible future development.

RSU 171 วิิถี่สั่ขภ�พื่ด่ม่สั่ข 3(2-2-5)

  (Healthy Life-Styles)

  กระบวนทัี่ศน์ด้้านสุัขภาวะ การรอบร้้ด้้านสุัขภาวะการเปล่ั�ยนแปลังของสัังคมโลัก การ

ด้้แลัแลัะการสัรา้งเสัรมิสัขุภาวะที่ั�งที่างด้า้นรา่งกาย จติใจแลัะจติวญิญาณแบบองคร์วม การใชย้า ใน

ช่วิตประจำาวัน การปฐมพยาบาลัเบื�องต้นแลัะช่วยช่วิตขั�นพื�นฐาน

  Well-being concepts and literacy in the changing world, care and holistic well-being 

enhancements of the body, mind, and spirituality, daily medicine uses, first-aids and basic 

life support.

RSU 172 ช่วิิตทั่่�เป็นมิตรก่บสัิ�งแวิดลุ่้อม 3(2-2-5)

  (Environmental -friendly Life)

  การเปลั่�ยนแปลังสัิ�งแวด้ลั้อมที่ั�งระด้ับชุมชนแลัะระด้ับโลัก ที่่�สั่งผู้ลักระที่บต่อการด้ำาเนิน

ชวิ่ตมนษุยใ์นปจัจบัุน การพัฒนาแลัะการใชช้วิ่ตที่่�เปน็มติรกบัสัิ�งแวด้ลัอ้มแลัะสังัคมโลัก การรับมอืการ

ปรบัตัวสัถานการณ์ของการเปล่ั�ยนแปลังสัิ�งแวด้ล้ัอมท่ี่�วิฤตในปัจจบุนั การน้อมนำาแนวคิด้หลัักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพ่ยงเพื�อจัด้การที่รัพยากรธรรมชาติแลัะสัิ�งแวด้ลั้อมที่่�เหมาะสัม  ต่อการด้ำาเนินช่วิต

 Changes of environment at both the community and global levels that influence 

people ways of living. Development and environmental friendly life. Coping with changes 

and self-adjustment during the environmental crisis. The use of sufficience economics to 

appropriately handle national resources and environment in the living processes.

RSU 173 โภชน�ก�รสัร้�งเสัริมสั่ขภ�พื่ 3(2-2-5)

  (Nutrition and Health Promotion)

  คำาจำากัด้ความของอาหาร  สัารอาหาร โภชนาการ  การแบ่งประเภที่แลัะบที่บาที่ของสัาร

อาหารแต่ลัะชนิด้แลัะความสััมพันธ์กับการเกิด้โรคต่างๆ  ปริมาณความต้องการสัารอาหารแต่ลัะชนิด้

ที่่�รา่งกายควรได้ร้บัในประจำาวนั ด้ชันม่วลัรวมของรา่งกาย ความตอ้งการแลัะการใชพ้ลังังาน  ในแตล่ัะ

วนั พลัังงานที่่�รา่งกายตอ้งการใชใ้นขณะพกั การประเมนิภาวะโภชนาการ การออกกำาลังักาย ภาวะที่พุ

โภชนาการ การควบคุมนำ�าหนักตัว ภาวะผู้ิด้ปกติที่างเมตาโบลัิสัม โภชนาการในภาวะต่างๆ แลัะ  การ

ใช้อาหารร่วมในการบำาบัด้โรคต่าง ๆ  เที่คโนโลัย่อาหาร พืชจ่เอ็มโอ ความปลัอด้ภัยแลัะสัุขาภิบาลั

อาหาร สัารพิษแลัะเชื�อโรคที่่�ปนเป้�อนมาในอาหาร

  Definition of foods, nutrients, nutrition; classification of and  major role of  each 

nutrients and clinical correlations;  Recommended Dietary Allowances (RDA);   Body Mass 

Index (BMI);  Daily Energy Expenditure; Basal Metabolic Rate (BMR);  assessment of  nutri-

tional status; exercise; malnutrition; weight control, metabolic syndrome; nutritional support 

in several physiological conditions and nutritional therapy; food technology,   GMOs; Food 

sanitation, natural food toxins and food-borne diseases.

RSU 174   ก�รออกแบบสัร่ระ  3(2-2-5)

      (Physical Body Design)

  ร้ปแบบแลัะความหลัากหลัายของการฝัึกด้้วยแรงต้านเพื�อการเสัริมสัร้างแลัะกระชับ

กลั้ามเนื�อ การใช้อุปกรณ์แลัะไม่ใช้อุปกรณ์มาประยุกต์เพื�อเป็นการเสัริมสัร้างแลัะลัด้กระชับสััด้สั่วน

ของรา่งกาย รวมถ่งการวางแผู้นแลัะสัรา้งโปรแกรมการฝักึด้ว้ยแรงตา้นท่ี่�เหมาะสัมใหก้บัที่กุเพศที่กุวยั 

  Types and variety of resistance training for muscle building and firming.Using 

equipment and not using equipment to applying for muscle building and firming to all body. 

Involve planning and designing resistance training appropriate program for all ages.
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  8) กลุ่่�มทั่่� 8     อ�ร์เอสัยู ม�ย-สัไตลุ่์   (RSU My-Style)

  

RSU 180 ร่งสัิตม�ย-สัไตลุ่์ 3(1-4-4)

  (RSU My-Style)

  การพัฒนาตนเอง การคิด้เชิงระบบ การคิด้เชิงวิเคราะห์ เชิงวิพากษ์  เชิงสัังเคราะห์แลัะ

การคดิ้เชงิสัรา้งสัรรค ์การตั�งเป้าหมาย การวางแผู้นงาน การฝักึปฏิิบตังิานใหเ้ปน็ไปตามเปา้หมายการ

เร่ยนร้้ จากกิจกรรมสัร้างสัรรค์ที่่�นักศ่กษาสันใจในมหาวิที่ยาลััยรังสัิต

               Self development. Systematic, Critical, Synthesis, and Creative Thinking. Defini-

tion of Creative Management. Variety of Management Style. Study  through case studies and 

practice to achieve the learning target from creative activities which are student’s interest 

within Rangsit University. 

 

RSU 181 น่นทั่น�ก�ร  3(2-2-5)

  (Recreation)

  ร้ปแบบแนวคิด้ แลัะประโยชน์ของแต่ลัะกิจกรรม เพื�อนำาไปใช้ให้เหมาะสัม สัามารถ

ออกแบบกจิกรรมเสัรมิสัรา้งประสับการณด์้า้นตา่งๆ ประยกุตใ์ชใ้ห้เกดิ้ประสิัที่ธผิู้ลัสัง้สุัด้สัอด้คลัอ้งกบั

แต่ลัะสัภาวการณ์

  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities In order to reach maximum quality that fits best in each situation.

RSU 182 ก�รพื่่ฒน�คำวิ�มสั�ม�รถีพื่ิเศึษ 3(2-2-5)

  (Talents Development) 

  การพัฒนาความสัามารถพิเศษ ในด้้านการเป็นนักพ้ด้ พิธ่กร ผู้้้ประกาศข่าว นักแสัด้ง 

นักร้อง นักด้นตร่ ช่างภาพ ศิลัปิน นักเต้น   เพื�อฝัึกที่ักษะ ด้่งศักยภาพ พรสัวรรค์ สั้่การเป็นมืออาช่พ

  Talents Development to be a speaker, Moderator, News Anchor, Actor,Singer, 

Musician, Cameraman, Artist, Dancer. Training skills, pulling potential, talent study and 

practice the professional approach.
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RSU 183 ก�รปฏิิบ่ติง�นช��งด้วิยตนเอง  3(2-2-5)

  (D.I.Y.)

  กลัไกการที่ำางานของสัิ�งของเครื�องใช้ในช่วิตประจำาวัน เข้าใจการแก้ไขปัญหา คิด้ค้นสิั�ง

ประด้ิษฐ์ใหม่ โด้ยการลังมือที่ำาให้ร้้จริง ให้งานสัร้าง ซึ่่อม แก้ไขเป็นเรื�องง่ายสัามารถที่ำาได้้ด้้วยตนเอง

  Methods, designs and benefits of each activity which will be applied for suitable 

out door trips. The event can be created or design for different varieties of trips, camps ac-

tivities in order to reach maximum quality that fits best in each situation

RSU 184 คำนต��งร่�นในสั่งคำมสัูงวิ่ย 3(2-2-5) 

  (Cross Generations in Aging Society) 

  การเตร่ยมตัวสัำาหรับคนต่างรุ่น ในการเข้าสั้่วัยสั้งอายุ แลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ของ

ประเที่ศไที่ย แลัะสังัคมโลัก เขา้ใจแนวคดิ้สัง้วยัเชงิรุก (Active Aging) ซึ่่�งเปน็กรอบแนวนโยบายท่ี่�สัรา้ง

โด้ยองค์การอนามัยโลัก ท่ี่�มุ่งเน้นในด้้านสัุขภาพกายแลัะจิตท่ี่�ด้่ การม่ความมั�นคงที่างเศรษฐกิจแลัะ

ครอบครัว แลัะการม่สั่วนร่วมในสัังคม เพื�อให้ผู้้้สั้งอายุ แลัะคนต่างรุ่นได้้อย้่ร่วมกันอย่างม่ความสัุขใน

สัังคมสั้งวัยแลัะสัังคมสั้งวัยอย่างสัมบ้รณ์ในอนาคต

  Preparation for a different generation to enter the old age and the completed 

Aged society of Thailand and the world. Understanding the Active Aging: A Policy Frame-

work which proposed by World Health Organization. This approach focus on  physical and 

mental health,  security of economics and family, and  social participation for elderly and 

other generations to live happily together in Aging and aged society.

RSU 185 ทั่่กษะเทั่คำโนโลุ่ย่สั�รสันเทั่ศึอย��งม่ออ�ช่พื่                                         3(2-2-5)

  (Information Technology Skills for Professionals)

  พฒันาที่กัษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์การเรย่นร้้ฟัังกช์ั�นตา่งๆ ของโปรแกรมอยา่ง

เช่�ยวชาญแลัะถ้กต้อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสัื�อสัาร การปฏิิบัติงาน แลัะการ

พัฒนากระบวนการที่ำางาน หรือระบบงานในองค์กรให้ม่ความที่ันสัมัยแลัะม่ประสัิที่ธิภาพ

  Development of computer application skills; professional and accurate application; 

software application in communication, job operation, working processes development, and 

effective updated organizational systems.
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 หมวิดวิิช�เฉพื่�ะ   89  หน�วิยกิต

      

 1) วิชาพื�นฐานวิชาช่พ   22  หน่วยกิต

BCH 100 ช่วิเคำม่เบ่�องต้น 3(3-0-6)

  (Introduction to Biochemistry)

  โครงสัร้างแลัะหน้าที่่�ของสัารชว่โมเลักลุั ได้้แก่ โปรตน่  คารโ์บไฮเด้รต ไขมัน  กรด้นิวคลิัอกิ 

วิตามิน ในแง่การสัังเคราะห์ การย่อย การด้้ด้ซึ่่ม เมตาบอลิัซึ่่ม การกำาจัด้ออก ความผิู้ด้ปกติที่าง

พันธุกรรม ปัญหาที่างด้้านโภชนาการ แลัะการป้องกัน

  Structure and function of biomolecules: proteins, carbohydrates, fats, nucleic 

acids, vitamins in terms of synthesis, digestion, absorption, metabolic equations, elimination, 

genetic disorders. Nutritional problems and protection.

          

MIC 201 จำ่ลุ่ช่วิวิิทั่ย�แลุ่ะปรสัิตวิิทั่ย�เบ่�องต้น                       3(2-3-6)

  (Introduction to Microbiology and Parasitology)                                                                          

  ศ่กษาคุณลัักษณะแลัะคุณสัมบัติของจุลัช่พที่่�ก่อให้เกิด้โรคในร่างกายมนุษย์ ที่ั�งเชื�อ

แบคที่เ่ร่ย ไวรสัั เชื�อรา แลัะปรสัติ พยาธกิำาเนดิ้ทัี่�งท่ี่�เกดิ้จากตวัเชื�อเอง หรอืสัารพษิที่่�สัรา้งข่�นจากจลุัชพ่ 

กระบวนการตอบสันองที่างด้้สันภ้มิคุ้มกันของร่างกายต่อการติด้เชื�อท่ี่�เกิด้ข่�น ตลัอด้จนหลัักการที่าง

ธนาคารเลัอืด้ ปฏิิบตักิารเก่�ยวกบัการใชห้อ้งปฏิบิตักิารควบคมุแลัะที่ำาลัายเชื�อจลุัชพ่ เที่คนคิการตรวจ

วินิจฉัยที่างห้องปฏิิบัติการจุลัช่ววิที่ยา รวมถ่งแบคที่่เร่ยวิที่ยา ปรสัิตวิที่ยา กิณวิที่ยา วิที่ยาภ้มิคุ้มกัน 

แลัะธนาคารเลัือด้

  Study the features of microorganisms that cause the human disease, such as 

bacteria, virus, fungi and parasite. Reaction of the body’s immune to infection. The principle of 

blood bank. Microbial control and destruction laboratories. Laboratory diagnostic techniques 

for microbiology Including bacteria, parasite, genetics, immunology, and blood bank.

BNS 102 ก�ยวิิภ�คำศึ�สัตร์สัำ�หร่บพื่ย�บ�ลุ่             3(2-2-5)

  (Anatomy for Nurses)

  โครงสัรา้งของรา่งกายมนษุย ์การจำาแนกระบบอวยัวะแลัะเนื�อเยื�อ ฮส่ัโตโลัย่ ของเนื�อเยื�อ

เฉพาะ หน้าที่่�แลัะการเจริญเติบโตของอวัยวะ การชำารุด้แลัะการซึ่่อมแซึ่ม ความก้าวหน้าในการปลั้ก
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ถ่ายเนื�อเยื�อของร่างกาย สัารพันธุกรรม การปฏิิสันธิ พัฒนาการแลัะการเจริญเติบโตของตัวอ่อนของ

มนุษย์ การเร่ยนร้้ในห้องที่ด้ลัองเก่�ยวกับลัักษณะที่างด้้านกายวิภาคศาสัตร์

  The structure of human body, organ and tissue system classification, histology 

of specific tissues, function and growth of organs, organ damage and repair, advance in 

body tissue transplantation, genetic materials, fertilization, development, development and 

growth of human embryo, laboratory learning regarding human anatomy.

BNS 106 พื่ย�ธิิสัร่รวิิทั่ย�สัำ�หร่บพื่ย�บ�ลุ่ 1 2(2-0-4)

  (Pathophysiology for Nurses I)

  กลัไกการที่ำางานในสัภาวะปกติเพื�อรักษาภาวะสัมดุ้ลัของร่างกาย แลัะกลัไกการตอบ

สันองต่อการเปลั่�ยนแปลังเมื�อเกิด้พยาธิสัภาพของเซึ่ลัลั์ ระบบภ้มิคุ้มกัน สัารนำ�า อิเลั็กโที่รไลัต์ แลัะ

สัมดุ้ลักรด้-ด้่าง ระบบหัวใจแลัะการไหลัเว่ยนโลัหิต ระบบหายใจ แลัะระบบการขับถ่าย  

  Functional responses in normal stage to maintain homeostasis and pathological 

mechanism and responses of cells, tissues, immune system, fluid, electrolyte, and acid- base 

balance, cardiovascular system, respiratory system, and urinary system. 

BNS 201 พื่ย�ธิิสัร่รวิิทั่ย�สัำ�หร่บพื่ย�บ�ลุ่ 2             2(2-0-4)

  (Pathophysiology for Nurses II)

  กลัไกการที่ำางานในสัภาวะปกติเพื�อรักษาภาวะสัมดุ้ลัของร่างกาย แลัะกลัไกการตอบ

สันองตอ่การเปลั่�ยนแปลังเมื�อเกดิ้พยาธสิัภาพของระบบประสัาที่ ระบบกลัา้มเนื�อ ระบบที่างเด้นิอาหาร 

ระบบเลัือด้ ระบบต่อมไร้ที่่อ แลัะระบบสัืบพันธุ์  

  Functional responses in normal stage to maintain homeostasis and pathological 

mechanism and responses of neurological system, musculoskeletal system, gastrointestinal 

system, hematological system, endocrine system  and reproductive system.

BNS 202    เภสั่ชวิิทั่ย�สัำ�หร่บพื่ย�บ�ลุ่ 3(2-2-5)

  (Pharmacology for Nurses)

            หลัักการพยาบาลัในการบริหารยา กลัไกการออกฤที่ธิ� พิษแลัะผู้ลัข้างเค่ยง การสัะสัม

แลัะการขบัยาออกจากรา่งกาย ปฏิิกริยิาระหวา่งยาหรอืสัารอื�น การบรหิารยากลุ่ัมยาออกฤที่ธิ�ในระบบ

ประสัาที่อัตโนมัติ ระบบประสัาที่สั่วนกลัาง ระบบหัวใจ หลัอด้เลัือด้ ระบบที่างเด้ินหายใจ ระบบที่าง

เด้ินอาหาร ระบบต่อมไร้ที่่อ แลัะระบบสัืบพันธุ์ ยาต้านมะเร็ง ยากด้ภ้มิคุ้มกัน ยาต้านจุลัช่พ ยาต้าน

เชื�อรา ยาต้านไวรัสั วิตามินแลัะเกลัือแร่ การใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั
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           Nursing principles in medication administration, pharmacodynamics, toxicity 

and side effect, drug accumulation and excretion, drug interaction or interaction with other 

substances; medication administration in drug affecting to autonomic nervous system, central 

nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal system, endo-

crine system, and reproductive system; chemotherapy, immunosuppressants, antibiotics, 

antifungal drugs, antiviral drugs, vitamins and minerals, rational drug uses.

BNS 203    วิิทั่ย�ก�รระบ�ดแลุ่ะสัถีิติประย่กต์ 2(2-0-4) 

  (Epidemiology and Applied Statistics)

  แนวคิด้แลัะหลักัการที่างวิที่ยาการระบาด้ ธรรมชาติของโรค ปจัจัยเชิงสังัคมแลัะสุัขภาพ

ที่่�กำาหนด้ปัญหาสัุขภาพ ด้ัชน่ช่�วัด้ภาวะสัุขภาพ วิที่ยาการระบาด้เชิงพรรณนา วิที่ยาการระบาด้เชิง

วเิคราะห ์วทิี่ยาการระบาด้คลันิกิแลัะภาคสันาม การประยกุตใ์ช้ความร้้วิที่ยาการระบาด้ในการสัอบสัวน 

การเฝั้าระวัง แลัะการป้องกันแลัะควบคุมปัญหาสัุขภาพ

            Concepts and principles of epidemiology, natural history of disease, social and 

health determinants; health indices; descriptive epidemiology, analytical epidemiology, 

clinical and field epidemiology; application of epidemiological knowledge in investigation, 

surveillance, and prevention and control of health problem.  

BNS 207 กฎหม�ยแลุ่ะจำริยศึ�สัตร์ทั่�งสั่ขภ�พื่แลุ่ะก�รพื่ย�บ�ลุ่ 2(1-2-3) 

  (Laws and Ethics in Health and Nursing)

            พระราชบัญญัติวิชาช่พการพยาบาลัแลัะการผู้ดุ้งครรภ์ กฎหมายท่ี่�เก่�ยวข้องกับการ

พยาบาลั สัิที่ธิผู้้้ป�วย การพิที่ักษ์สัิที่ธิผู้้้ป�วย จรรยาบรรณวิชาช่พการพยาบาลั แนวคิด้แลัะการตัด้สัิน

เชิงจริยธรรม ประเด้็นปัญหาที่่�พบบ่อยที่างด้้านกฎหมายแลัะจริยธรรมที่างการพยาบาลั

            Professional Nursing and Midwifery Acts, laws related to nursing, patient’s rights, 

patient’s rights protection, nursing professional ethics, ethical concepts and ethical decision 

making, common legal and ethical issues in nursing.

BNS 208 พื่่ฒน�ก�รของบ่คำคำลุ่แลุ่ะโภชนศึ�สัตร์ 2(2-0-4)

  (Development and Nutrition)

  แนวคิด้แลัะที่ฤษฎ่ท่ี่�เก่�ยวข้องกับจิตวิที่ยาพัฒนาการ พัฒนาการของบุคคลัทีุ่กช่วงวัย 

ปัจจัยท่ี่�ม่ผู้ลัต่อพัฒนาการของบุคคลั ความสััมพันธ์ของพัฒนาการแลัะโภชนาศาสัตร์ แนวคิด้แลัะ
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ที่ฤษฎท่่ี่�เก่�ยวข้องกับอาหาร สัารอาหารแลัะความต้องการสัารอาหาร  การส่ังเสัรมิพัฒนาการแลัะภาวะ

โภชนาการทีุ่กช่วงวัย บที่บาที่ของพยาบาลัในการการสั่งเสัริมพัฒนาการแลัะภาวะโภชนาการ 

                     Concepts and theories related to developmental psychology, human development 

through the lifespan, factors influencing development; relationship between development and 

nutrition; concepts and theories related to food, nutrients, and energy requirement, promoting 

development and nutritional status at all ages; nurse’s roles in promoting development and 

nutritional status.

      

 2) กลุ่่�มวิิช�ช่พื่  67  หน�วิยกิต

  2.1) ภาคที่ฤษฎ่  31   หน่วยกิต

BNS 111 บทั่นำ�สัู�ก�รปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่ 3(1-4-4)

  (Introduction to Nursing Practice)

            หลัักการในการปฏิิบัติการพยาบาลัโด้ยใช้กระบวนการพยาบาลั การประเมินภาวะ

สัุขภาพ วินิจฉัยปัญหาสัุขภาพ ออกแบบการปฏิิบัติการพยาบาลั ปฏิิบัติการพยาบาลัโด้ยใช้หลัักฐาน

เชิงประจักษ์ การให้ข้อม้ลัความร้้ด้้านสัุขภาพแก่ผู้้้ป�วย ครอบครัว แลัะผู้้้ด้้แลั การวัด้ผู้ลัลััพธ์ที่างการ

ปฏิบัิตกิารพยาบาลั นวัตกรรมแลัะผู้ลิัตภัณฑ์์ที่างการพยาบาลั การประยกุต์ใช้นวัตกรรมแลัะผู้ลิัตภัณฑ์์

ในการด้้แลัผู้้้รับบริการ

  Principles of nursing practice by using the nursing processes; health assessment, 

health problems diagnosis, design of nursing practice, evidence-based nursing practice; 

patient education for individuals, families, and caregivers; nursing practice outcomes evaluation; 

nursing innovations and products; applying the innovations or products in patient care.

BNS 212 วิิช�ช่พื่ก�รพื่ย�บ�ลุ่ 2(2-0-4)

  (Nursing Profession)

            ปรัชญาการพยาบาลั วิวัฒนาการของวิชาช่พ แนวคิด้ที่ฤษฎ่ที่างการพยาบาลัแลัะการ

ผู้ดุ้งครรภ์ องค์ความร้้ของวิชาช่พ ความเป็นวิชาช่พ ความเป็นเอกราชของวิชาช่พ บที่บาที่หน้าที่่�ของ

องค์กรวิชาช่พ ผู้้้นำาวิชาช่พกับการพัฒนาสัุขภาพประชาชน  กฎหมายแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ การให้

บรกิารสัขุภาพตอ่สังัคม ความรว่มมอืระหวา่งพยาบาลั พยาบาลัผู้ด้งุครรภ ์แลัะท่ี่มสัขุภาพในการด้แ้ลั

สัุขภาพประชาชนในระบบสัุขภาพ
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  Nursing philosophy, development of nursing profession, concepts and theories 

in nursing and midwifery, body of nursing knowledge, nursing professionalism, nursing au-

tonomy, roles and functions of professional nursing organization, professional leader and 

health development of people, law and professional ethics, health service for society, the 

collaboration of nurses, midwives, and other healthcare providers in providing care to people 

in the healthcare system.

BNS 221 ก�รพื่ย�บ�ลุ่ผูู้้สัูงอ�ย่ 3(2-2-5) 

  (Nursing Care of Elderly)

            สัังคมผู้้ส้ัง้อาย ุนโยบาย แผู้นแลัะยทุี่ธศาสัตรด์้า้นผู้้ส้ัง้อาย ุกฎหมายที่่�เก่�ยวขอ้ง สัวสััด้กิาร 

สัิที่ธิประโยชน์ แลัะแหลั่งประโยชน์สัำาหรับผู้้้สั้งอายุ ที่รัพยากรในการจัด้การด้้แลัผู้้้สั้งอายุตามระด้ับ

ภาวะพ่�งพิง ความรอบร้้แลัะการสัื�อสัารที่างสัุขภาพในสัังคมผู้้้สั้งอายุ การเตร่ยมตัวเป็นผู้้้สั้งอายุ การ

เป็นผู้้้สั้งอายุ การพยาบาลักลัุ่มอาการสั้งอายุ การเกิด้โรคเรื�อรังในผู้้้สั้งอายุ การชะลัอความเสัื�อมแลัะ

การฟ้ั�นฟ้ัสุัขภาพ การใช้ยาแลัะผู้ลิัตภัณฑ์์ที่างสุัขภาพอย่างสัมเหตุผู้ลัในผู้้้ส้ังอายุ การด้้แลัระยะยาว

แลัะระยะที่้ายของช่วิต ความปลัอด้ภัย กฎหมายแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พในการด้้แลัผู้้้สั้งอายุ

            Aging society, policy, strategy and plan for elderly, related laws, social welfare, 

benefits and resources for elderly; resource management for elderly related to level of 

dependency, health literacy, and health communication in aging society; preparation to be 

an elder, being an elder, nursing care for elderly with geriatric syndrome, chronic diseases 

in elderly, delaying of deterioration and rehabilitation, rational drug and health products use, 

long-term care and end of life care, safety, laws and professional code of ethics for elderly 

care.

BNS 322 ก�รพื่ย�บ�ลุ่ผูู้้ใหญี่�แลุ่ะผูู้้สัูงอ�ย่ 1                                       3(2-2-5)

  (Nursing Care of Adults and Elderly I)

            การพยาบาลัผู้้ป้�วยผู้้ใ้หญ่แลัะผู้้ส้ัง้อายทุ่ี่�มปั่ญหาสัขุภาพทัี่�งในระยะเฉ่ยบพลััน วกิฤต แลัะ 

เรื�อรังใน ระบบที่างเด้ินหายใจ ระบบหัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ ระบบโลัหิต การติด้เชื�อ การเสั่ยสัมดุ้ลันำ�า 

เกลัือแร่ ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ ระบบย่อย เผู้าผู้ลัาญ แลัะขับถ่าย การพยาบาลัฉุกเฉินแลัะบาด้เจ็บ 

บนพื�นฐานความปลัอด้ภัย สัิที่ธิผู้้้ป�วย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาช่พ แลัะกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

                     Nursing care of adult and elderly patients with acute, critical, and chronic health 

problems related to respiratory system, cardiovascular system, hematological system, 

Infection, fluid and electrolytes imbalance, urinary system, gastrointestinal system; emergency 
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and trauma nursing based on patient’s safety, patient’s rights, ethics, professional code of 

ethics, and related laws.

BNS 323 ก�รพื่ย�บ�ลุ่ผูู้้ใหญี่�แลุ่ะผูู้้สัูงอ�ย่ 2 2(1-2-3)

  (Nursing Care of Adults and Elderly II)

            การพยาบาลัผู้้้ป�วยผู้้้ใหญ่แลัะผู้้้สั้งอายุที่่�ม่ปัญหาสุัขภาพที่ั�งในระยะเฉ่ยบพลััน วิกฤต 

แลัะ เรื�อรังของ มะเร็ง ระบบนร่เวช ระบบตา ห้ คอ จม้ก ระบบประสัาที่ ระบบกระด้้กแลัะกลั้ามเนื�อ 

บนพื�นฐานความปลัอด้ภัย การใช้หลักัฐานเชิงประจักษ ์สัทิี่ธิผู้้ป้�วย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพ่ แลัะ

กฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

            Nursing care of adult and elderly patients with acute, critical, and chronic health 

problems related to cancer, gynecological system, eyes, ears, nose, and throat, neurological 

system, musculoskeletal systems based on patients’ safety, empirical evidences, patient’s 

rights, ethics, professional code of ethics and related laws.

BNS 331 ก�รพื่ย�บ�ลุ่เด็กแลุ่ะวิ่ยร่�น    3(2-2-5)

  (Nursing Care of Children and Adolescents)  

            นโยบายสัุขภาพเด้็ก สัิที่ธิเด้็ก สัถานการณ์สัุขภาพเด้็กของประเที่ศ การประเมินภาวะ

สัขุภาพ การเจรญิเตบิโต พฒันาการ จติวทิี่ยาพฒันาการเด้ก็ โภชนาการแลัะนมแม ่การปอ้งกนัอบุตัเิหตุ

ตามวัย การควบคุมการบริโภคยาสั้บในเด้็กแลัะวัยรุ่น การพยาบาลัเด็้กแลัะวัยรุ่นท่ี่�ม่ความเจ็บป�วย

เฉ่ยบพลัันแลัะเรื�อรังด้้วยโรคในระบบต่าง ๆ ท่ี่�พบบ่อย การจัด้การกับความปวด้ การพยาบาลัตาม

แนวคิด้ครอบครัวเป็นศ้นย์กลัาง การด้้แลัเด้็กป�วยในภาวะวิกฤตแลัะระยะสัุด้ที่้าย

  Children health policy, children’s rights, children health situation; assessing chil-

dren’s health, growth, and development; development psychology; nutrition and breastfeeding, 

prevention of accident by age, tobacco consumption control in children and aldolescents; 

nursing care of children and adolescents with acute and chronic conditions of common dis-

eases, pain management, family-centered nursing care, nursing care of critical ill children 

and palliative care.
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BNS 341 ก�รผู้ด่งคำรรภ์ 1    3(2-2-5)

  (Midwifery I)    

  แนวคิด้การพยาบาลัมารด้า ที่ารกแรกเกิด้ แลัะการผู้ดุ้งครรภ์ การพยาบาลัสัตร่แลัะ

ครอบครัวในการเตรย่มตัวก่อนสัมรสั การวางแผู้นครอบครัว การเปล่ั�ยนแปลังที่างร่างกายแลัะจิตสังัคม

ของสัตร่ตั�งครรภ์ปกติ กระบวนการคลัอด้ ที่ารกแรกเกิด้ปกติ การเลั่�ยงลั้กด้้วยนมแม่ บที่บาที่พยาบาลั

ผู้ดุ้งครรภ์ในการด้้แลัสัตร่แลัะครอบครัวในระยะก่อนตั�งครรภ์ ตั�งครรภ์ คลัอด้ แลัะหลัังคลัอด้ ภายใต้

กฎหมาย จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ 

            Concepts of maternal and neonatal nursing care and midwifery, pre-married 

preparation for women and family, family planning; physiological and psychological changes 

of pregnant women, childbirth delivery process, newborn, breast feeding; roles of midwife in 

caring of women and family in pre-pregnancy, pregnancy, labor and delivery, and postpartum 

period based on the laws, ethics, and professional code of ethics.

BNS 342 ก�รผู้ด่งคำรรภ์ 2  3(2-2-5)

  (Midwifery II)

   แนวคิด้การพยาบาลัมารด้า ที่ารกแรกเกิด้ แลัะการผู้ดุ้งครรภ์ ภาวะมบุ่ตรยากแลัะการใช้

เที่คโนโลัย่ช่วยการเจริญพันธุ์ ภาวะเสั่�ยง ภาวะแที่รกซึ่้อนแลัะความผู้ิด้ปกติเก่�ยวกับการตั�งครรภ์ การ

คลัอด้ หลัังคลัอด้ การคัด้กรองภาวะเส่ั�ยง บที่บาที่พยาบาลัผู้ดุ้งครรภ์ในการด้้แลัสัตร่ระยะตั�งครรภ์ 

คลัอด้ หลัังคลัอด้ ที่ารกในครรภ์แลัะที่ารกแรกเกิด้ที่่�ม่ภาวะเสั่�ยง ภาวะแที่รกซึ่้อน ภายใต้กฎหมาย 

จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ          

  Concepts of maternal and neonatal nursing care and midwifery, Infertility and 

assisted reproductive technology, risk conditions, complications and abnormalities concerning 

antepartum, intra-partum and postpartum periods; screening for a risk, roles of midwife in 

caring of women during pregnancy, labor and delivery, and postpartum periods, fetus and 

newborn with risks, complications, based on the laws, ethics, and professional code of ethics.

BNS 451 ก�รพื่ย�บ�ลุ่สั่ขภ�พื่จำิตแลุ่ะจำิตเวิช  3(2-2-5)

  (Mental Health and Psychiatric Nursing)

            หลัักการพื�นฐาน แนวคดิ้ที่ฤษฎพั่ฒนาการที่างปัญญา จติสังัคม บที่บาที่ของพยาบาลัใน

การสั่งเสัริม ป้องกันปัญหาสัุขภาพจิต การด้้แลับำาบัด้รักษา แลัะฟั้�นฟั้ด้้านสัุขภาพจิตแก่บุคคลัทีุ่กช่วง

วัย ครอบคลัุมถ่งการควบคุมการบริโภคยาสั้บ ที่ั�งในชุมชนแลัะสัถานบริการสัุขภาพ โด้ยคำาน่งถ่งสัิที่ธิ
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ผู้้้รับบริการ พระราชบัญญัติสัุขภาพจิต จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ การฝัึกที่ักษะในห้องปฏิิบัติ

การโด้ยใช้กระบวนการพยาบาลั การใช้เครื�องมอืในการคัด้กรองแลัะประเมนิปญัหาที่างสัขุภาพจติแลัะ

จิตเวช การใช้ตนเองเพื�อการบำาบัด้ การให้คำาปร่กษา การสัร้างสััมพันธภาพเพื�อการบำาบัด้ แลัะการจัด้

กลัุ่มกิจกรรมบำาบัด้ รวมถ่งการใช้เที่คโนโลัย่สัารสันเที่ศที่างการพยาบาลัสัุขภาพจิตแลัะจิตเวช

           Basic principles, concepts of cognitive development theories, psychosocial 

theories; the role of nurse in promotion, prevention, therapeutic care, and rehabilitation for 

those with mental health and psychiatric problems throughout the lifespan, tobacco control in 

community and healthcare setting based on patient’s rights, mental health acts, ethics, and 

professional code of ethics; laboratory practice using nursing process, psychiatric screening 

and assessment tools, therapeutic use of self, counseling, therapeutic relationship, group 

activities, and mental health and psychiatric nursing information technology.

BNS 413 ภ�วิะผูู้้นำ� แลุ่ะก�รจำ่ดก�รทั่�งก�รพื่ย�บ�ลุ่   2(1-2-3)

  (Leadership and Nursing Management)

             นโยบายสัุขภาพ ภาวะผู้้้นำาที่างการพยาบาลั ที่่มการพยาบาลั ที่รัพยากร เครือข่ายแลัะ

แหลัง่ประโยชนก์ารพยาบาลั การจดั้การที่างการพยาบาลั การพฒันาคณุภาพการพยาบาลั การตดิ้ตาม

แลัะประเมินผู้ลัลััพธ์การจัด้การสัุขภาพในระด้ับปฐมภ้มิแลัะในสัถานพยาบาลั

            Health policy, nursing leadership, nursing team, resources, networks and 

resources in nursing, nursing management, nursing care quality improvement, monitoring 

and evaluation of health management in primary care and healthcare facilities.

BNS 461 ก�รร่กษ�โรคำเบ่�องต้นสัำ�หร่บพื่ย�บ�ลุ่ 2(1-2-3) 

  (Primary Medical Care for Nurses)

            การซึ่กัประวตั ิตรวจร่างกาย วนิจิฉัยแยกโรค สัง่ตรวจแลัะแปลัผู้ลัที่างห้องปฏิบัิตกิาร รกัษา

เบื�องตน้ตามปัญหาสัขุภาพระบบต่างๆ ของร่างกาย การด้แ้ลัรักษาเบื�องตน้ในการเจ็บป�วยฉกุเฉิน การ

ใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั แลัะการสั่งต่อ ตามขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ

            History taking, physical examination, differential diagnosis, laboratory examination 

and interpretation; providing basic medical care according to health problems of body system 

and in emergency situations, rational drugs use , and referring in accord with the laws, ethics, 

and professional code of ethics.
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BNS 462 ก�รพื่ย�บ�ลุ่สั่ขภ�พื่ช่มชน 2(1-2-3)

  (Community Health Nursing) 

  แนวคิด้การพยาบาลัสุัขภาพชุมชน ระบบสัาธารณสุัข แผู้นพัฒนาสุัขภาพ นวัตกรรม

สัุขภาพ การด้้แลัสัุขภาพในโรงเร่ยนแลัะสัถานประกอบการ การด้้แลัการเจ็บป�วยแลัะโรคที่่�พบบ่อยที่่�

บา้นแลัะในชุมชน การด้แ้ลัผู้้ห้ญิงตั�งครรภ์ มารด้าหลังัคลัอด้ ที่ารกแรกเกดิ้แลัะเด้ก็กอ่นวัยเรย่น ผู้้ป้�วย

ระยะพักฟั้�น ผู้้้ป�วยโรคเรื�อรัง ผู้้้ป�วยติด้เต่ยง ผู้้้ป�วยระยะสัุด้ที่้าย ผู้้้ป�วยจิตเวชระยะพักฟั้�น แลัะผู้้้ป�วย

จิตเวชในชุมชน การสัื�อสัารที่างคลัินิกกับผู้้้ป�วยแลัะญาติแลัะท่ี่มสัุขภาพ ประเมินแลัะใช้ที่รัพยากรท่ี่�

เหมาะสัมกับผู้้้ป�วยแต่ลัะราย ภายใต้กฎหมาย จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ

  Concepts of community health nursing, public health systems, national health 

development plan, health innovations; healthcare services in school and workplaces; nursing 

care of individuals and families with common health problems at home and in community; 

care of pregnant women, postpartum mothers, newborns and pre-school children, patients 

in recovery period, patients with chronic disease, bed-ridden patients, patients in terminal 

stage, psychiatric patients in recovery period and those living in community; nursing 

communication with patients, family members, and healthcare team; access and appropriate 

use of resources for each patient according to laws, ethics, and professional code of ethics.

 2.2) ภ�คำปฏิิบ่ติ   36  หน�วิยกิต

BNS 191 ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่พื่่�นฐ�นเพื่่�อดูแลุ่ผูู้้ป�วิยเร่�อร่งในภ�วิะพื่ึ�งพื่ิง 3(0-9-5)

  (Fundamental Nursing Practicum for Chronic Patients with Dependency)                                    

  ฝึักปฏิิบัติการพยาบาลัพื�นฐานโด้ยใช้กระบวนการพยาบาลัในการประเมินภาวะสัุขภาพ 

ใหก้ารด้แ้ลัด้า้นกจิวตัรประจำาวนัของผู้้ป้�วยเรื�อรงัในภาวะพ่�งพงิท่ี่�อาศยัท่ี่�บา้นหรอืศน้ยด์้แ้ลัพกัพงิผู้้ส้้ัง

อายุ ครอบคลัุมการสัื�อสัารเพื�อการด้้แลัสัุขภาพ การควบคุมแลัะป้องกันการแพร่กระจายเชื�อเบื�องต้น 

การด้แ้ลัสุัขวิที่ยาสัว่นบุคคลัแลัะสัิ�งแวด้ล้ัอม การประเมนิสัญัญาณชพ่ การด้แ้ลัด้า้นอาหารแลัะนำ�า การ

บริหารยา การด้้แลัแผู้ลัเบื�องต้น การป้องกันการพลััด้ตกหกล้ัม การขับถ่าย การจัด้ที่่า การเคลัื�อนไหว 

การเคลืั�อนย้าย การออกกำาลังักาย การนอนหลับัแลัะการพักผู่้อน โด้ยตระหนักถ่งความปลัอด้ภัย สัทิี่ธิ

ผู้้้ป�วย ความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรม แลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ

            Basic nursing practicum using the nursing process in health assessment, providing 

daily care for chronic patients with dependency living at home or nursing home including 

communication for healthcare; prevention and control of infectious transmission, personal 
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hygiene and environmental care, vital signs assessment, nutritional care, drug administration, 

wound care; prevention of falls and accidents, elimination, positioning, movement, transferring, 

and exercise, sleep and rest with being aware of patient’s safety, patient’s rights, cultural 

diversity, and professional code of ethics.

BNS 291 ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่พื่่�นฐ�น     3(0-9-5)

            (Fundamental Nursing Practicum) 

  ฝึักปฏิิบัติการพยาบาลัพื�นฐานโด้ยใช้กระบวนการพยาบาลัในการประเมินภาวะสัุขภาพ 

ให้การด้้แลัด้้านกิจวัตรประจำาวันในผู้้้ป�วยที่่�เข้ารับการรักษาในสัถานบริการสุัขภาพ ครอบคลุัมผู้้้ป�วย

ที่่�ม่ปัญหาระบบที่างเด้ินหายใจ ระบบหัวใจหลัอด้เลัือด้ แลัะการไหลัเว่ยนเลัือด้ การติด้เชื�อ ระบบที่าง

เด้ินอาหาร ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ การบริหารยาในโรงพยาบาลั การรับใหม่แลัะจำาหน่ายผู้้้ป�วย การ

สัื�อสัารกับที่ม่สุัขภาพ โด้ยตระหนักถ่งความปลัอด้ภัย สัทิี่ธิผู้้ป้�วย ความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรม แลัะ

จรรยาบรรณวิชาช่พ

  Basic nursing practicum using the nursing process in health assessment, provid-

ing daily care for patients in healthcare facilities including patients with respiratory system, 

cardiovascular system, infection, gastrointestinal system, urinary system, medical adminis-

tration in the hospital, admission and discharge, communication with healthcare team with 

being aware of patient’s safety, patient’s rights, cultural diversity, and professional code of 

ethics.

BNS 292    ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่ผูู้้สัูงอ�ย่     2(0-6-3)

  (Elderly Nursing Practicum)   

            ปฏิิบัติการพยาบาลัโด้ยใช้กระบวนการพยาบาลัในการด้้แลัด้้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

สัังคม ของผู้้้สั้งอายุที่่�อาศัยอย่้ที่่�บ้านหรือศ้นย์ด้้แลัพักพิงผู้้้สั้งอายุ ครอบคลัุมการสั่งเสัริมสัุขภาพผู้้้สั้ง

อายุ ชะลัอความเสัื�อม ป้องกันการเจ็บป�วย ฟั้�นฟ้ัสุัขภาพ การใช้ยาแลัะผู้ลิัตภัณฑ์์ที่างสุัขภาพอย่าง

สัมเหตุผู้ลั การด้้แลัผู้้้สั้งอายุให้ได้้รับยาอย่างปลัอด้ภัย การควบคุมการบริโภคยาสั้บ จัด้การด้้แลัตาม

ระด้บัภาวะพ่�งพงิ การพยาบาลักลัุม่อาการสัง้อายแุลัะโรคเรื�อรงั ด้แ้ลัระยะยาว หรือระยะที่า้ยของชวิ่ต 

โด้ยตระหนักถ่งความปลัอด้ภัย สัิที่ธิผู้้้ป�วย ความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรม แลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ  

             Nursing practicum using the nursing process in providing care of physical, mental, 

emotional, and social aspects of the elderly living at home or nursing home including health 

promotion for the elderly, slowing down the deterioration, illness prevention, rehabilitation, 
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reasonable use of drugs and health products, administering medication safely, tobacco 

consumption control, care management based on dependency level, nursing care for elderly 

with geriatric syndrome and chronic illness, long-term care or end of life care with being 

aware of patient’s safety, patient’s rights, cultural diversity, and professional code of ethics.

BNS 391 ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่เด็กแลุ่ะวิ่ยร่�น  3(0-9-5)

  (Children and Adolescent Nursing Practicum) 

  ปฏิิบัติการพยาบาลัโด้ยใช้กระบวนการพยาบาลัในเด้็กแลัะวัยรุ่น ท่ี่�ม่ความเจ็บป�วย

เฉ่ยบพลัันที่่�พบบ่อย เช่น โรคระบบที่างเด้ินหายใจ ระบบสัมดุ้ลัสัารนำ�าแลัะเกลัือแร่ ระบบภ้มิต้านที่าน

แลัะการติด้เชื�อ ระบบประสัาที่ ระบบโลัหิต การส่ังเสัริมสุัขภาพเด็้กสัขุภาพด้แ่ลัะกลุ่ัมเส่ั�ยง การด้แ้ลัต่อ

เนื�องตามแนวคิด้ครอบครัวเป็นศ้นย์กลัาง บ้รณาการศาสัตร์แลัะที่ฤษฎ่ที่่�เก่�ยวข้อง การใช้ยาอย่างสัม

เหตุผู้ลั หลัักสัิที่ธิเด้็ก แลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ

                    Clinical nursing practicum using the nursing process for children and adolescents 

with common acute illness of respiratory system , fluid and electrolytes, Immune system and 

infection, nervous system, hematological system; health promotion for healthy children and 

risk group; continuous care based on family-centered concept, integration of science and 

related theories, rational drug use, children’ rights, and professional code of ethics.

BNS 392    ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่ผูู้้ใหญี่�แลุ่ะผูู้้สัูงอ�ย่  1   2(0-6-3)

  (Adults and Elderly Nursing Practicum I)  

              ปฏิิบตักิารพยาบาลัโด้ยใชก้ระบวนการพยาบาลัในการด้แ้ลัแบบองคร์วมในผู้้ป้�วยผู้้ใ้หญ่

แลัะผู้้ส้ัง้อายุท่ี่�มปั่ญหาสัขุภาพ ที่ั�งในระยะเฉย่บพลันั วกิฤต แลัะ เรื�อรัง ครอบคลุัมระบบที่างเดิ้นหายใจ 

ระบบหัวใจแลัะหลัอด้เลัือด้ ระบบโลัหิต การติด้เชื�อ การเสั่ยสัมดุ้ลันำ�า เกลัือแร่ ระบบที่างเด้ินปัสัสัาวะ 

ระบบย่อย การเผู้าผู้ลัาญ แลัะการขับถา่ย การพยาบาลัฉุกเฉินแลัะบาด้เจ็บ การด้แ้ลัผู้้ป้�วยให้ได้้รบัยา

อย่างปลัอด้ภัย การควบคุมการบริโภคยาสั้บ โด้ยตระหนักถ่งความปลัอด้ภัย สัิที่ธิผู้้้ป�วย ความหลัาก

หลัายที่างวัฒนธรรม แลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ  

            Clinical nursing practicum using the nursing process in providing holistic care for 

adult and elderly patients with acute, critical, and chronic health problems including respira-

tory system, cardiovascular system, hematological system, Infection, fluid and electrolytes 

imbalance, urinary system, digestion metabolism and excretion; emergency and trauma 

nursing; administering medication safely, tobacco consumption control with being aware of 

patient’s safety, patient’s rights, cultural diversity, and professional code of ethics.



Rangsit University Bulletin 2022-2023
คณะพยาบาลศาสตร์์ School of Nursing

BNS 393    ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่ผูู้้ใหญี่�แลุ่ะผูู้้สัูงอ�ย่  2   2(0-6-3)

  (Adults and Elderly Nursing Practicum II)       

            ปฏิิบตักิารพยาบาลัโด้ยใชก้ระบวนการพยาบาลัในการด้แ้ลัแบบองคร์วมในผู้้ป้�วยผู้้ใ้หญ่

แลัะผู้้ส้้ังอายทุ่ี่�มป่ญัหาสัขุภาพทัี่�งในระยะเฉย่บพลััน วกิฤต แลัะเรื�อรงั ครอบคลัมุมะเรง็ ระบบสับืพนัธ์ุ

สัตร่ ระบบตา ห้ คอ จม้ก ระบบประสัาที่ แลัะระบบกระด้้กแลัะกลั้ามเนื�อ การด้้แลัผู้้้ป�วยให้ได้้รับยา

อยา่งปลัอด้ภยั โด้ยตระหนกัถ่งความปลัอด้ภยั สัทิี่ธผ้้ิู้ป�วย ความหลัากหลัายที่างวฒันธรรม แลัะจรรยา

บรรณวิชาช่พ  

            Clinical nursing practicum using the nursing process in providng holistic care for 

adult and elderly patients with acute, critical, and chronic health problems including cancer, 

reproductive system, eyes, ears, nose, and throat, nervous system, and musculoskeletal sys-

tems; administering medication safely with being aware of patient’s safety, patient’s rights, 

cultural diversity, and professional code of ethics.

BNS 394 ปฏิิบ่ติก�รผู้ด่งคำรรภ์ 1 3(0-9-5)

  (Midwifery Practicum I)     

  ปฏิิบัติการพยาบาลัมารด้า-ที่ารกแรกเกิด้ แลัะการผู้ดุ้งครรภ์ในรายปกติตั�งแต่ระยะตั�ง

ครรภ์ ระยะคลัอด้ ระยะหลัังคลัอด้ แลัะที่ารกแรกเกิด้ ตลัอด้จนการสัร้างสััมพันธภาพของมารด้าแลัะ

ที่ารก การที่ำาคลัอด้ปกต ิการสัง่เสัริมสัขุภาพสัตรร่ะยะตั�งครรภ ์การวางแผู้นครอบครวั แลัะการสัง่เสัรมิ

การเลั่�ยงลัก้ด้ว้ยนมแม่ โด้ยใช้การพยาบาลัแบบองค์รวม บนหลักัฐานเชิงประจกัษ ์คำานง่ถ่งความหลัาก

หลัายที่างวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมาย จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ    

            Clinical nursing practicum for mothers, newborns, and midwifery during preg-

nancy, intrapartum, postpartum period, and newborn, including maternal-newborn attachment 

and bonding, normal birth delivery, health promotion during pregnancy, family planning, 

and breast feeding, using holistic nursing care based on evidence-based practices, cultural 

diversity, laws, ethics, and professional code of ethics.

BNS 395 ปฏิิบ่ติก�รผู้ด่งคำรรภ์ 2 3(0-9-5)

  (Midwifery Practicum II)   

            ปฏิิบัติการพยาบาลัมารด้า-ที่ารกแรกเกิด้ แลัะการผู้ดุ้งครรภ์ในสัตร่ที่่�ม่ภาวะเสั่�ยงแลัะม่

ปัญหาสุัขภาพในระยะตั�งครรภ์ ระยะคลัอด้ แลัะระยะหลัังคลัอด้ การคัด้กรองภาวะเสั่�ยง การส่ังต่อ 

การช่วยเหลัือภาวะฉุกเฉินที่างสั้ติศาสัตร์ การที่ำาสั้ติศาสัตร์หัตถการ โด้ยใช้การพยาบาลัแบบองค์รวม
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บนหลัักฐานเชิงประจักษ์ การใช้ยาสัมเหตุผู้ลั ตลัอด้จนคำาน่งถ่งความหลัากหลัายที่างวัฒนธรรม ภาย

ใต้กฎหมาย จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ

            Clinical nursing practicum for mothers and newborns, and midwifery in women 

at risk and with health problems during pregnancy, intrapartum, and postpartum period; risk 

screening, referring, caring for obstetric emergency, and obstetric operation; using holistic 

nursing care based on empirical evidences, rational drug use, cultural diversity, laws, ethics, 

and professional code of ethics.  

BNS 492 ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่สั่ขภ�พื่จำิตแลุ่ะจำิตเวิช 3(0-9-5)

  (Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum)  

            การปฏิิบัตกิารส่ังเสัริมสัขุภาพจิต ปอ้งกนัการเจ็บป�วยที่างจิต ปฏิบัิตกิารพยาบาลับุคคลัท่ี่�

มค่วามเจบ็ป�วยที่างจติที่กุชว่งวยัในระยะเฉย่บพลันัแลัะเรื�อรงัในสัถานบรกิารสัขุภาพ วางแผู้นจำาหน่าย 

การด้้แลัต่อเนื�องแลัะการฟ้ั�นฟ้ัสัมรรถภาพในชุมชน ครอบคลุัมถ่งการควบคุมการบริโภคยาส้ับ การ

ใช้กระบวนการพยาบาลั เครื�องมือที่างการพยาบาลัสัุขภาพจิตแลัะจิตเวช การด้้แลัผู้้้ป�วยให้ได้้รับยา

อย่างปลัอด้ภัย แลัะหลัักฐานเชิงประจักษ์ โด้ยคำาน่งถ่งสัิที่ธิแลัะความปลัอด้ภัยของผู้้้รับบริการ ตาม

หลัักจริยธรรมแลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ  

  Clinical nursing practicum in mental health promotion, psychiatric prevention, 

caring for all ages persons with acute and chronic mental health and psychiatric problems 

in healthcare facilities, discharge planning, continuing care and rehabilitation in community 

setting including the tobacco consumption control, application of nursing process, mental 

health and psychiatric nursing tools, administering medication safely, and empirical evidences 

based on patients’ rights and safety, ethics, and professional code of ethics.

BNS 493 ปฏิิบ่ติก�รร่กษ�โรคำเบ่�องต้นสัำ�หร่บพื่ย�บ�ลุ่ 2(0-6-3)                            

  (Primary Medical Care Practicum for Nurses) 

            ปฏิิบัติการซึ่ักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค สั่งตรวจแลัะแปลัผู้ลัที่างห้องปฏิิบัติ

การ รักษาขั�นต้นตามปัญหาสัุขภาพระบบต่างๆ ของร่างกาย การด้้แลัรักษาการเจ็บป�วยฉุกเฉินขั�นต้น 

การใช้ยาอย่างสัมเหตุผู้ลั การสั่งต่อ ตามขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม แลัะจรรยาบรรณวิชาช่พ

            Practice of history taking, physical examination, differential diagnosis, laboratory 

examination and interpretation; providing basic medical care according to health problems 

of body system and in emergency situations, rational  drugs use, referring in accord with the 

laws, ethics, and professional code of ethics. 
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BNS 494 ปฏิิบ่ติก�รพื่่ฒน�คำ่ณ์ภ�พื่ก�รพื่ย�บ�ลุ่  2(0-6-3)                            

  (Nursing Quality Improvement Practicum) 

            ฝึักปฏิิบตัใิช้การวิจยัเพื�อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลั โด้ยการวิเคราะห์สัถานการณ์ปญัหา 

การใชข้อ้มล้ัแลัะหลักัฐานเชงิประจกัษท์ี่างคลันิกิเพื�อการพยาบาลั การตั�งคำาถาม การคน้หาความร้ ้กา

รออบแบบการพฒันาคณุภาพการพยาบาลัตามหลักัการวจิยัเบื�องตน้ การรวบรวมแลัะวเิคราะหข์อ้มล้ั 

การเป็นผู้้้ร่วมที่่มการวิจัย

            Use of research to improve nursing quality by analyzing situational problems, using 

data and clinical evidence-based for nursing, questioning, knowledge seeking, designing 

to improve nursing quality based on basic research method, data collection and analysis, 

being a research team.  

            

BNS 495 ปฏิิบ่ติก�รพื่ย�บ�ลุ่สั่ขภ�พื่ช่มชน   3(0-9-5)

  (Community Health Nursing Practicum) 

            ปฏิบิตักิารพยาบาลัสัขุภาพชมุชน การด้้แลัการเจบ็ป�วยท่ี่�พบบอ่ยที่่�บา้นแลัะในชมุชน ด้แ้ลั

ผู้้ห้ญิงตั�งครรภ์ มารด้าหลังัคลัอด้ ที่ารกแรกเกิด้แลัะเด็้กก่อนวัยเรย่น ผู้้ป้�วยระยะพักฟ้ั�น ผู้้ป้�วยโรคเรื�อรงั 

ผู้้้ป�วยติด้เต่ยง ผู้้้ป�วยระยะสัุด้ที่้าย ผู้้้ป�วยจิตเวชระยะพักฟั้�น แลัะผู้้้ป�วยจิตเวชในชุมชน รวมถ่งผู้้้ที่่�ติด้

สัารเสัพติด้เรื�อรังแลัะบริโภคยาสั้บ การสัื�อสัารที่างคลิันิกกับผู้้้ป�วยแลัะญาติแลัะท่ี่มสุัขภาพ ประเมิน

แลัะใช้ที่รัพยากรที่่�เหมาะสัมกับผู้้้ป�วยแต่ลัะราย บนพื�นฐานของกฎหมาย จริยธรรมแลัะจรรยาบรรณ

วิชาช่พ

            Community health nursing practicum, nursing care of people with common health 

problems at home and in community; care of pregnant women, postpartum mothers, newborns, and 

pre-school children, patients in recovery period, patients with chronic diseases, bed-ridden 

patients, patients in terminal stage, psychiatric patients in recovery period and those living 

in community, drug and substance abusers, tobacco consumtion, etc.;  nursing communication 

with patients, family members, and healthcare team; assess and appropriate use of resources 

on the basis of laws, ethics, and professional code of ethics.

BNS 496 ปฏิิบ่ติก�รจำ่ดก�รสั่ขภ�พื่ในระด่บปฐมภูมิแลุ่ะในสัถี�นพื่ย�บ�ลุ่         5(0-15-8)                                                    

  (Health Management Practicum in Primary Care and Healthcare Facilities)      

  ฝึักปฏิิบัติที่ักษะพยาบาลัวิชาช่พในบที่บาที่สัมาชิกแลัะหัวหน้าท่ี่มการพยาบาลั ร่วม

กับพยาบาลัวิชาช่พแลัะท่ี่มสัหสัาขาวิชาช่พ โด้ยประยุกต์ใช้ความร้้แลัะประสับการณ์ที่ักษะที่างการ
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พยาบาลั วเิคราะหส์ัถานการณส์ัขุภาพในคลันิกิแลัะชมุชน วเิคราะหค์วามจำาเปน็ในการพยาบาลัแลัะ

วินิจฉัยชุมชน วางแผู้นจัด้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลับนข้อม้ลัเชิงประจักษ์ แลัะจัด้ที่ำาโครงการ

สัุขภาพในชุมชน โด้ยใช้ที่ักษะภาวะผู้้้นำา มอบหมายงาน สัื�อสัาร แลัะประสัานงานภาค่เครือข่ายแลัะ

แหลัง่ประโยชน ์จดั้การที่รัพยากร แลัะประเมินผู้ลัลััพธ ์ภายใต้ขอบเขตวชิาชพ่ คณุธรรม จรยิธรรม แลัะ

จรรยาบรรณวิชาช่พ

            Practice of professional nurse skills in the role of member and nursing team leader 

together with professional nurses and a multidisciplinary team by applying knowledge and 

experience in nursing skills; analyzing health situation in the clinic and community, 

analyzing the need for nursing and community diagnosis; planning for management of nursing 

quality development based on empirical data, developing community health programs using 

leadership skills, work assignment, communication, and coordination of network partners and 

resources, resources management, and outcome evaluation under the scope of profession, 

ethics, professional code of ethics.




