
ภาควชิาพืน้ฐานการพยาบาล และการดูแลสุขภาพ 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

 
1 

ช้ันปีที่ 1 
พว.1102  กายวิภาคศาสตร์ 
สรีรวิทยา                              

 
3(2-2-5) 

 
อ.วรรณี    

2 วค.1101   คณิตศาสตร์และ
สถิติทัว่ไป                                

2(2-0-4) อ.วรรณี     อ.อรพิน 

3 วค.1102   เคมีทัว่ไป                                                             3(2-2-5) อ.ทศันีย ์    อ.กรองแกว้ 
4 สม.1103  พฒันา

กระบวนการคิดอยา่งเป็น
ระบบ               

2(2-0-4) อ.วิภารัตน์  อ.พรทิพย ์

5 พว.1101   จุลชีวและปรสิต
วิทยา  

       3(2-2-5) อ.อรพิน      อ.นาตยา 

6 พว.1103   กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2 

3(2-2-5) อ.นุจรี 

7 พว.1104   ชีวเคมี 2(2-0-4) อ.ทศันีย ์    อ.กรองแกว้ 
8 วค.1103   ฟิสิกส์เพื่อชีวิต       2(2-0-4) อ.ดวงแข    อ.รัตนา 
9 วค.1104   ชีววิทยาบูรณาการ      2(2-0-4) อ.จรินทร   อ.วิริยาภรณ์  

อ.นพวรรณ 
10 พว.1110   โภชนาการ       

                                                         
3(2-2-5) อ.วิรดา       อ.ศุภรัตน์ 



ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

11 พย.1201   แนวคิดพื้นฐาน
ทฤษฎีและกระบวนการ
พยาบาล 

2 (2-0-4) 
 

อ.วรรณี     อ.อรพิน 

 ช้ันปีที่ 2 ห้อง   1   
12 พว.1207  เภสัชวิทยา                                                             3(3-0-6) อ.ดร.บ าเพญ็ 
13 พว.1208   พยาธิสรีรวิทยา                                                    3(3-0-6) อ.ดร.บ าเพญ็ 
14 พว.1211  จริยศาสตร์ และ

กฎหมายวิชาชีพฯ        
3(3-0-6) อ.ดร.เบญจวรรณ   อ.ทศันีย ์

 อ.กลัยา 
15 พย.1202  การประเมิน

สุขภาพ                                                                          
2(1-2-3) อ.จรินทร    

16 พย.1203  หลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล 

3(2-2-5) อ.อรพิน     อ.วรรณี    อ.วิรดา 
อ.ธนาวฒิุ 

17 พย.1204 ปฏิบติัหลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล           

2(0-8-0) อ.ศุภรัตน์ อ.วิรดา  อ.กรอง
แกว้    

18 พย.1213 การพยาบาลบุคคล
ท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1               

3(3-0-6) อ.นาตยา   อ.ดวงแข    อ.กลัยา 

19 พย.1315 การพยาบาลบุคคล
ท่ีมีปัญหาสุขภาพ 2               

3(3-0-6) อ.วิริยาภรณ์     อ.นพวรรณ 
อ.ทศันีย ์     

20 พย.1214 ปฏิบติัการพยาบาล
บุคคลท่ีมีปัญหา 1  

3(0-12-0) อ.ดวงแข  อ.กลัยา  อ.พรทิพย์
อ.ธนาวฒิุ 
 



ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

 ช้ันปีที่ 2 ห้อง  2   
21 พว.1207  เภสัชวิทยา                                                             3(3-0-6) อ.ดร.บ าเพญ็ 
22 พว.1208   พยาธิสรีรวิทยา                                                    3(3-0-6) อ.ดร.บ าเพญ็ 
23 พว.1211  จริยศาสตร์ และ

กฎหมายวิชาชีพฯ        
3(3-0-6) อ.ดร.เบญจวรรณ      อ.กลัยา 

อ.พิชฌาร์วีย ์
24 พย.1202  การประเมิน

สุขภาพ                                                                          
2(1-2-3) อ.จรินทร      อ.รัตนา 

25 พย.1203  หลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล 

3(2-2-5) อ.อรพิน     อ.วรรณี    อ.วิรดา 
อ.ธนาวฒิุ 

26 พย.1204 ปฏิบติัหลกัการและ
เทคนิคการพยาบาล           

2(0-8-0) อ.ศุภรัตน์ อ.วิรดา   
อ.กรองแกว้    

27 พย.1213 การพยาบาลบุคคล
ท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1               

3(3-0-6) อ.ดวงแข  อ.นาตยา   อ.กลัยา 

28 พย.1315 การพยาบาลบุคคล
ท่ีมีปัญหาสุขภาพ 2               

3(3-0-6) อ.วิริยาภรณ์   อ.ทศันีย ์ 
 อ.นพวรรณ 

29 พย.1214 ปฏิบติัการพยาบาล
บุคคลท่ีมีปัญหา 1  

3(0-12-0) อ.ดวงแข อ.กลัยาอ.พรทิพย์
อ.ธนาวฒิุ 

 ช้ันปีที่ 3 ห้อง  1   
30 พย.1316  ปฏิบติัการพยาบาล

บุคคลท่ีมีปัญหา 2        
    

3(0-12-0) อ.วิริยาภรณ์ 



ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

31 พย.1306  แนวโนม้และการ
พฒันาวิชาชีพฯ 

2(2-0-4) อ.ดร.เบญจวรรณ  
อ.พิชฌาร์วีย ์

32 พย.1317   การพยาบาลบุคคล
ท่ีมีปัญหา3                   

3(3-0-6) อ.วิภารัตน์  อ.ศุภรัตน์   
 อ.กรองแกว้    

33 พย.1329   วิจยัทางการ
พยาบาล                                               

3(2-2-5) อ.วิภารัตน์        อ.พรทิพย ์

34 พย.1318   ปฏิบติัการพยาบาล
บุคคลท่ีมีปัญหา3       

3(0-12-0) อ.ทศันีย ์   อ.รัตนา อ.ปณชัญา 
อ.พชัราภา 

 ช้ันปีที่ 3 ห้อง  2   
35 พย.1316  ปฏิบติัการพยาบาล

บุคคลท่ีมีปัญหา 2           
3(0-12-0) อ.วิริยาภรณ์    อ.นพวรรณ 

อ.นาตยา 
36 พย.1306  แนวโนม้และการ

พฒันาวิชาชีพฯ 
2(2-0-4) อ.ดร.เบญจวรรณ  

อ.พิชฌาร์วีย ์
37 พย.1317   การพยาบาลบุคคล

ท่ีมีปัญหา3                   
3(3-0-6) อ.วิภารัตน์     อ.ศุภรัตน์   

 อ.กรองแกว้    
38 พย.1329   วิจยัทางการ

พยาบาล                                               
3(2-2-5) อ.วิภารัตน์  อ.พรทิพย ์

39 พย.1318    ปฏิบติัการ
พยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหา3       

3(0-12-0) อ.ทศันีย ์   อ.รัตนา   
อ.ปณชัญา อ.พชัราภา 

 ช้ันปีที่ 4 ห้อง  1   
 



ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

40 พย.1427   การบริหารการ
พยาบาล                                            

(2-0-4) อ.ดร.เบญจวรรณ อ.พิชฌาร์
วีย ์

41 พย.1428  ปฏิบติัการบริหาร
การพยาบาล                                   

1(0-4-0) อ.ดร.เบญจวรรณ  
อ.พิชฌาร์วีย ์อ.สุภาพ 

42 ล.1005   หลกัรัฐศาสตร์
เบ้ืองตน้ และการปกครองของ

ไทย 

2 (2-0-4) อ.ดร.บ าเพญ็ 

 ชั้นปีท่ี 4 หอ้ง  2   
43 พย.1427   การบริหารการ

พยาบาล                                            
2(2-0-4) อ.ดร.เบญจวรรณ  

อ.พิชฌาร์วีย ์
44 พย.1428  ปฏิบติัการบริหาร

การพยาบาล                                   
1(0-4-0) อ.ดร.เบญจวรรณ  

อ.พิชฌาร์วีย ์ 
อ.สุภาพ 

45 ล.1011    การนวดเพื่อบ าบดั
แผนไทย 

2 (1-2-3) อ.นุจรี 

 


