
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม อยู่ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีการจัด                  
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยนครพนม คือ พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์                
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ อัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ปรัชญาของหลักสูตร   
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เชื่อว่า บุคคลเป็นองค์รวม ประกอบด้วย กาย จิต สังคม

และจิตวิญญาณ มีความแตกต่างและมีศักยภาพในการดูแลตนเอง และเชื่อว่าการพยาบาลที่ดีจะต้องเป็น         
การพยาบาลที่ค้านึงถึงความเป็นองค์รวม ความแตกต่างของบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองของบุคคลทั งในภาวะปกติและเจ็บป่วยภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

 ดังนั น การจัดการศึกษาพยาบาลที่ดีจึงจะต้องเป็นกระบวนการที่นอกจากจะพัฒนาผู้เรียนในเนื อหา
สาระทางวิชาชีพแล้ว จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันจะท้าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีความสามารถในการสื่อสารและปฏิบัติ             
การพยาบาลด้วยความเข้าใจในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ความส าคัญของหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตพยาบาลเพ่ือให้มีศักยภาพในการดูแลบุคคล ครอบครัวและชุมชน             

แบบองค์รวม รองรับการขยายตัวด้านบริการสุขภาพ ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก้าวทัน                       
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร             
ในยุคไร้พรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ความแตกต่างของผู้คนในสังคม อุบัติการณ์ที่เพ่ิมขึ น              
ของการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ โรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ ้า ส่งผลกระทบต่ อวิถีชีวิต                      
และภาวะสุขภาพ สะท้อนความจ้าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร้างบัณฑิตพยาบาลให้สอดคล้องกับ                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะน้าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

อัตลักษณ์ของหลักสูตร 
                                มทีักษะปฏิบัติการพยาบาลบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ 

ในศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีคุณลักษณะ ดังนี     

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในคุณค่าและความแตกต่างของบุคคล  
2.  มีทัศนคติที่ดี ภาคภูมิใจต่อสถาบันและวิชาชีพพยาบาล 
3.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
4.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ประยุกต์กระบวนการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และ

น้าไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
5.  มีภาวะผู้น้า และสามารถท้างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้สถิติได้อย่าง

เหมาะสมในวิชาชีพ 



7.  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
8.  ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมเพ่ือดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ท่ามกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามบทบาท ขอบเขตและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
9. มีทักษะชีวิต สามารถด้ารงตนได้อย่างมีคุณค่า มีความสุขและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ 
  

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  
คาดว่าจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.พัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
1.1 พัฒนาผู้สอนให้มีศักยภาพ           
ในการจัดการเรียนการสอนที่
ตอบสนองกับการพัฒนาทักษะ               
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 2. ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
 3. ทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยี 
 4. สาระวิชาหลักและทักษะ              
การด้ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 
 
1.2 พัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้
และเร่งรัดให้อาจารย์ผู้สอน
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับ                
การจัดการเรียนการสอน               
ในศตวรรษท่ี 21 ทั งในและ 
นอกหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
2.จัดท้าระบบและกลไกใน
การพัฒนา ก้ากับและติดตาม                 
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ของผู้เรียน 
3.จัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การประชุม แลกเปลี่ยน
ความรู้และ การน้าเสนอ
ผลงานทั งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  

 
 
 
1. อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างน้อย 1 ครั ง  
ต่อปีการศึกษา  
2. จ้านวนรายวชิาที่จัดการเรียน             
การสอนตอบสนองการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของรายวิชาทางการ
พยาบาลทั งหมด * 
 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอน 
ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของอาจารย์ประจ้า 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. มีระบบและกลไกในการพัฒนา  
ก้ากับและติดตามการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน  
 
 
5.นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการประชุม แลกเปลี่ยน
ความรู้และการน้าเสนอผลงานเกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ทั งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 ครั ง ต่อปีการศึกษา 
 



การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนาการจัดการเรียน         
การสอนที่เน้นความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 

1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้
และเร่งรัดให้อาจารย์ผู้สอน
เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
2.จัดบูรณาการการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการหรือ
การวิจัยหรือการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในประเด็น
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 
 
3.จัดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ        
การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

1.อาจารย์ประจ้าทุกคนได้รับการอบรม
ให้ความรู้และเร่งรัดให้อาจารย์ผู้สอน     
เขา้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม                 
อย่างน้อย 1 ครั งต่อปีการศึกษา 
2. จ้านวนรายวิชาที่มีเนื อหาความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของรายวิชาทางการ
พยาบาล* 
3. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่มี              
บูรณาการการเรียนการสอนกับ              
การบริการวิชาการหรือการวิจัยหรือ      
การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมในประเด็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 1 โครงการ             
ต่อปีการศึกษา 
4. มีนักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียน   
การสอนที่เน้นความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอย่างน้อย 1 ครั งต่อปี
การศึกษา 

3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส้ารวจและจัดสรรสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ให้
เพียงพอและสอดคล้องกับ
ความต้องการ  

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา อาจารย์ประจ้า ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ  * เป็นตัวบ่งชี ของผลการด้าเนินงานหลักสูตร 


