
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

 
 
 ด้วยความมุ่งมั่นและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการจัดการศึกษาอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศและเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ด้วยการเล็งเห็น
ความส าคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรพยาบาลซึ่งมี
จ านวนไม่เพียงพอต่อการดูแลประชาชนได้ทั่วถึงทุกท้องที่ กอปรกับมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจัด
ด าเนินการทั้งด้านบุคลากรและปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และเตรียมเปิด
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
  

สภาการพยาบาลได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้เริ่มรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ์ชั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพในสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาพยาบาล
ทั้งในและต่างประเทศ  

 ศึกษาต่อเพ่ือรับวุฒิบัตรผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในสาขาต่าง ๆ   
 
 



หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 

 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

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

   ชื่อย่อ: B.N.S. 
 
 
  
  เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะดังนี้    

๑. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับสูง 

๒. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยทุกภาวะสุขภาพทุกระดับของสถาน
บริการสุขภาพแบบองค์รวมบนพ้ืนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ภายใต้
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๓. มีทักษะในการบ าบัดทางการพยาบาลการรักษาโรคเบื้องต้น และการส่งต่อได้ตาม
ขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล 

๔. มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มีความรับผิดชอบและมีความ
เอ้ืออาทร 

๕. มีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
๖. มีความรู้ พ้ืนฐานทางการวิจัย ร่วมท าวิจัย และสามารถเลือกใช้ผลการวิจัยได้อย่าง

เหมาะสม 
๗. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการแปลความหมายข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ     
๘. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาล และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
๙. มีภาวะผู้น ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ และมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ 
๑๐. สนใจใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเองวิชาชีพและสังคมได้อย่างต่อเนื่องมีเจตคติที่ดี มีศรัทธา

ในวิชาชีพการพยาบาลมีความเชื่อม่ันในการพยาบาลและคุณค่าแห่งตน 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แผนวิทย์ – คณิต มีผลการศึกษากลุ่ม 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมี
คะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ ไม่รับผู้จบจากการเทียบเท่า หรือ จบ กศน.  

๒. มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา 
๓. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการคัดเลือกเข้าเป็น

นักศึกษา 
๔. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตาม

ข้อบังคับการคัดเลือกรับตรงของมหาวิทยาลัย 
๕. มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ 
๖. มีบุคลิกภาพเหมาะสม รักในวิชาชีพ 
๗. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
 

 
 
 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ๑๔๔       หน่วยกิต 
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 
       ๑) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ๑๒ หน่วยกิต 
       ๒) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ๘ หน่วยกิต 
       ๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์      ๙ หน่วยกิต 
       ๔) กลุ่มวิชาพลานามัย                             ๑ หน่วยกิต 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๘ หน่วยกิต 
       ๑) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๙ หน่วยกิต 
       ๒) กลุ่มวิชาชีพ      ๗๙ หน่วยกิต 
                ทฤษฎี       ๕๑ หน่วยกิต 
                ปฏิบัติ  ๒๘ หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ๖ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 



 
 

ชั้น
ปีท

ี่ ๑
 

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต 
ศท.๑๐๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร ๓(๓-๐-๖) ศท.๑๐๒ การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ ๒(๒-๐-๔) 
ศท.๑๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒(๒-๐-๔) ศท.๑๑๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการด ารงชีวิต ๓(๓-๐-๖) 
ศท.๑๒๑ การด ารงชีวิตในสังคมยคุ   
            ใหม่และประชาคมอาเซยีน 

๓(๓-๐-๖) ศท.๑๓๒ การคิดกับคนรุ่นใหม ่
ศท.๑๔๕ การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๓(๓-๐-๖) 
๒(๒-๐-๔) 

ศท.๑๓๑ ศิลปะการพัฒนาชีวิต 
ศท.๑๔๑ คณิตศาสตร์ร่วมสมัย 

๓(๓-๐-๖) 
๒(๒-๐-๔) 

พว.๑๑๐๑ กายวิภาคศาสตร ์
พว.๑๑๐๓ จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 

๓(๒-๒-๕) 
๓(๒-๒-๕) 

ศท.๑๕๕ กิจกรรมเข้าจังหวะและการ
ลีลาศ 

๑(๐-๒-๒) พว.๑๑๐๔ สรรีวิทยา ๓(๒-๒-๕) 

พว.๑๑๐๒ ชีวเคมี ๓(๒-๒-๕)   
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๙(๑๗-๔-๓๗) รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๙(๑๖-๖-๓๕) 

ภาคฤดูร้อน 
ศท.๑๔๒ วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน ๒(๒-๐-๔) 
พย.๑๑๐๑  มโนมติ ทฤษฏีการพยาบาลและกระบวนการพยาบาล ๓(๓-๐-๖) 
พย.๑๑๐๒ การพยาบาลพื้นฐาน ๓(๒-๒-๕) 

รวมจ านวนหน่วยกิต ๘(๗-๒-๑๕) 
รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดปีการศึกษา        ๔๖(๔๐-๑๒-๘๗) 

 
 

ชั้น
ปีท

ี่ ๒
 

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต 
พว.๑๒๐๗ เภสัชวิทยาคลินิกเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) พว.๑๒๐๖ โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด ๒(๑-๒-๓) 
พว.๑๒๐๘ พยาธิสรรีวิทยา ๓(๓-๐-๖) พว.๑๒๑๐ วิทยาการระบาด ๒(๒-๐-๔) 
พว.๑๒๐๙ จิตวิทยาพัฒนาการ 
พว.๑๒๑๑ ภูมิปัญญาไทยกับการดูแล 

๓(๓-๐-๖) 
๒(๑-๒-๓) 

พย.๑๒๐๖ จริยศาสตร์และกฎหมาย 
               วิชาชีพการพยาบาล 

๓(๓-๐-๖) 

               สุขภาพ 
พย.๑๒๐๔ สารสนเทศทางการพยาบาล 

 
๒(๑-๒-๓) 

พย.๑๒๐๗ การสร้างเสริมสุขภาพกับ 
               คุณภาพชีวิต 

๒(๒-๐-๔) 

พย.๑๒๐๕ การพยาบาลขา้มวัฒนธรรม
พย.๑๒๑๓ การประเมินภาวะสุขภาพ
พย.๑๒๐๓ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 

๑(๑-๐-๒) 
๒(๑-๒-๓) 
๒(๐-๘-๐) 

พย.๑๒๐๙ การพยาบาลผูสู้งอาย ุ
พย.๑๒๑๐ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๑ 
พย.๑๒๑๒ การให้การปรึกษาทางสขุภาพ 
พย.๑๒๑๖ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

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

  พย.๑๒๐๘ ปฏิบัติการสร้างเสรมิสุขภาพ ๑(๐-๔-๐) 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๘(๑๓-๑๔-๒๙) รวมจ านวนหน่วยกิต ๒๐(๑๗-๘-๓๖) 

ภาคฤดูร้อน 
พว.๑๒๐๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ๒(๒-๐-๔) 
พย.๑๒๑๔ การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ ๓(๓-๐-๖) 
พย.๑๒๑๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ ๑ ๓(๐-๑๒-๐) 

รวมจ านวนหน่วยกิต ๘(๕-๑๒-๑๐) 
รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดปีการศึกษา        ๔๖(๓๕-๓๔-๗๕) 

 



ชั้น
ปีท

ี่ ๓
 

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต 
พย.๑๓๑๘ การพยาบาลอนามัย
ชุมชน ๑ 

๓(๓-๐-๖) พย.๑๓๑๙ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย
ชุมชน ๑ 

๒(๐-๘-๐) 

พย.๑๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่ ๒ ๓(๓-๐-๖) พย.๑๓๒๑ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ๒ 

๓(๐-๑๒-๐) 

พย.๑๓๒๒ การพยาบาลมารดาทารก
และการผดุงครรภ์ ๒ 

๓(๓-๐-๖) พย.๑๓๒๓ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ ๒ 

๓(๐-๑๒-๐) 

พย.๑๓๑๕ ปฏิบัติการพยาบาล
มารดาทารกและการผดุงครรภ์ ๑ 

๓(๐-๑๒-๐)   

พย.๑๓๑๗ ปฏิบัติการพยาบาลเดก็
และวัยรุ่น 

๒(๐-๘-๐)   

ศท. ..........ภาษาทีส่าม ๒(๒-๐-๔)   
รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๖(๑๑-๒๐-๒๒) รวมจ านวนหน่วยกิต ๘(๐-๓๒-๐) 

ภาคฤดูร้อน 
พย.๑๓๒๔ การรักษาโรคเบื้องต้น ๒(๑-๒-๓) 
พย.๑๓๒๖ การสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวช ๓(๓-๐-๖) 
พย.๑๓๒๘ การพยาบาลอนามัยชุมชน ๒ ๒(๒-๐-๔) 
XX............  เลือกเสรี ๑ ๒(๒-๐-๔) 

หรือ ๒(๑-๒-๓) 
รวมจ านวนหน่วยกิต ๙(๘-๒-๑๗) 

หรือ๙(๗-๔ -๑๖) 
รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดปีการศึกษา      ๓๓(๑๙-๕๔-๓๙) หรือ ๓๓(๑๘- ๕๖ -๓๘) 

 
 

ชั้น
ปีท

ี่ ๔
 

ภาคการศึกษาต้น หน่วยกิต ภาคการศึกษาปลาย หน่วยกิต 
พย.๑๔๓๐ วิจัยทางการพยาบาล ๒(๑-๒-๓) พย.๑๔๓๓ ประเด็นและแนวโน้มของ

วิชาชีพการพยาบาล 
๒(๒-๐-๔) 

พย.๑๔๓๑ การบรหิารการ
พยาบาล 

๒(๒-๐-๔) พย.๑๔๓๒ ปฏิบัติการบรหิารการ
พยาบาล 

๑(๐-๔-๐) 

พย.๑๔๒๕ ปฏิบัติการรักษาโรค
เบื้องต้น 

๒(๐-๘-๐) พย.๑๔๓๔ ปฏิบัตเิสริมทักษะทางวิชาชีพ ๒(๐-๘-๐) 

พย.๑๔๒๗ ปฏิบัติการสร้างเสริม
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 

๒(๐-๘-๐) XX............ เลือกเสรี ๓ ๒(๒-๐-๔) 
หรือ ๒(๑-๒-๓) 

พย.๑๔๒๙ ปฏิบัติการพยาบาล
อนามัยชุมชน ๒ 

๒(๐-๘-๐)   

XX............ เลือกเสรี ๒ ๒(๒-๐-๔) 
หรือ ๒(๑-๒-๓) 

  

รวมจ านวนหน่วยกิต ๑๒(๕-๒๖-๑๑) 
หรือ ๑๒(๔- ๒๘- ๑๐) 

รวมจ านวนหน่วยกิต ๗(๔-๑๒-๘) 
หรือ ๗(๓-๑๔-๗) 

รวมจ านวนหน่วยกิต ๘(๗-๒-๑๕) 
รวมจ านวนหน่วยกิต ตลอดปีการศึกษา      ๑๙(๙-๓๘-๑๙) หรือ ๑๙(๗-๔๒-๑๗) 

 


