
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Nursing Science Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2.1 ชื่อปริญญา 
 ภาษาไทย     ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

          ชื่อย่อ  พย.บ. 
ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science 
          ชื่อย่อ  B.N.S.  

2.2 สาขาวิชา    
           สาขาพยาบาลศาสตร์  

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
143  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1   รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ .ศ.2552 และข้อบังคับสภาการพยาบาล              
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ                      
พ.ศ. 2554 

5.2   ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย 
5.3   การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้   
5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 



6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง              

พ.ศ. 2554 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 2/2559                                    

วันที่ 11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
กรรมการบริหารวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 9/2558  

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 

วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22 เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2559 
สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ปีการศึกษา 2561  (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี) 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

พยาบาลประจ าสถานศึกษา/สถานประกอบการด้านสุขภาพ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและ              
การผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ   ด ารงภคภากร ประธานหลักสูตร  

    และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญชัย   หมื่นห่อ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพรัตน์  แก้วศิริ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. ดร.รุ้งลาวัลย ์ เอ่ียมกุศลกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม เลขานุการหลักสูตร 

    และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ภาคทดลองและการเรียนในห้องปฏิบัติการพยาบาล ใช้สถานที่                  

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม      
         การเรียนการสอนภาคสนามใช้สถานที่ ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 
2. โรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  

โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลบึงกาฬ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน  
3. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ 
4. โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร 



5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร  
6. ศูนย์สาธารณสุขสาธิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุ และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก   
7. แหล่งการศึกษาอ่ืนๆ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนครและจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่                  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน หมู่บ้าน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน                 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

   การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ น าไปสู่การปรับตัวของแต่ละประเทศทั่วโลก             
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น                   
อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทย               
มีการขยายตัวและเติบโตทางเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงบริการที่ดีขึ้น เปิดเสรีในการ
เคลื่อนย้ายแรงงานในบางสาขาอาชีพ อีกทั้งจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประกอบกับเป็น               
เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ โดยยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ความส าคัญกับการค้าชายแดน การเป็นเมือง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองบริการด้านสุขภาพ มีนโยบายพัฒนา
โรงพยาบาลนครพนมให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพอินโดจีน เพ่ือรองรับการเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน และ             
ที่ส าคัญ คือก าหนดให้เป็นเมืองการศึกษานานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะ                 
การเป็นศูนย์ศึกษาอินโดจีนทั้งในด้านวัฒนธรรมและภาษาอาเซียน  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องปรับ                   
ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเทียบเคียงนานาชาติ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง               
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องปรับหลักสูตร
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนั้น หลักสูตรจึงต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว และ               
น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล  ตอบโจทย์สถานการณ์ของสังคมโลก               
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
   การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่สังคม            

ไร้พรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ผู้คนมีความหลากหลาย ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของจ านวน
ประชากรโลกที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เกิดความแปรปรวน              
ของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งการระบาดและแพร่ของเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม่               
ส่งผลให้ประชากรของโลกรวมถึงประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับการเจ็บป่วยด้วยโรคที่
สามารถป้องกันได้ โรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ า อีกทั้งโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
สังคมมีลักษณะเป็นสังคมเมืองและบริโภคนิยม วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดโรคเรื้อรังจ านวนมากขึ้น                      
จากการด าเนินชีวิตและการบริโภค ดังนั้น การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการวางแผน จัดหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  
ด้วยเหตุนี้ การพยาบาลที่ดีจะต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวม ความแตกต่างของบุคคล และส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของบุคคล ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ท่ามกลางความหลากหลาย                 
ทางวัฒนธรรม  



12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร   

    จากผลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ท าให้ต้องพัฒนา
หลักสูตรที่รองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน                 
ในทุกๆ ด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อเทคโนโลยีและวิทยาการ
ต่างๆ ที่มากับข้อมูลข่าวสาร จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถปฏิบัติการพยาบาลด้วยศรัทธาและ            
เห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ซึ่งมีความเป็นองค์รวม เพ่ือบรรลุสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิต

และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล และการสาธารณสุข                
ให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านบริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข 
บริการสาธารณสุขสาธิต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมจึงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการ               
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ของประชาชนในท้องถิ่นและในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเข้ากับการจัด                
การเรียนการสอนในรายวิชาทางการพยาบาล โดยค านึงถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของท้องถิ่นและประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัยอ่ืน หรือต้องเรียนจาก 

คณะ/วิทยาลัยอ่ืน 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   หมวดวิชาเฉพาะ   หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
        หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              

13.3 การบริหารจัดการ   
13.3.1  แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มวิชา 

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา การด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล  

13.3.2  มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี 
หัวหน้ากลุ่มวิชา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา  
 


