
ภาควชิาการกลุ่มวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช 
 

ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

 
1 

ช้ันปีที่ 1 
สม.1104การศึกษาทัว่ไปเพื่อ
พฒันามนุษย ์                                   

 
2(1-2-3) 

 
อ. จารุนนัท ์ อ. ธนะวฒัน์   

2 สม.1101มนุษยส่ิ์งแวดลอ้ม และ
สุขภาพ                                         

      2(1-2-
3) 

อ. มาลินี  อ.ดรวิมล
พรรณ 

3 สม.1102การพฒันาบุคลิกภาพ
และวุฒิภาวะฯ              

      2(2-0-
4) 

อ. สุรินทร์   

4 สม.1105 สังคมศึกษาเพื่อการ
พฒันามุนษย ์                                 

3(2-2-5) อ. มาลินี  อ.องัคณา                

5 ลส.1107จิตวิทยาทัว่ไป                                                                   2(2-0-4) อ. สุรินทร์   
 ช้ันปีที่ 2 ห้อง1   

6 พย.1205  การสอนและการให้
ค าปรึกษาทางสุขภาพ                    

2(1-2-3) อ. กาญจนา เลิศถาวร
ธรรม 

7 พว.1209   การส่ือสารทาง กพยบ                                         2(2-0-4) อ. กาญจนา เลิศถาวร
ธรรม 

8 พย.1207  การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัการเจบ็ป่วย      

3(3-0-6) อ. กรรณิการ์ ภาวะ
ไพบูลย ์

9 พย.1209  การพยาบาลครอบครัว
และชุมชน 1     

3(3-0-6) อ. ชลธิชา   อ. วรเดช 
 อ. ชิตสุภางค ์



ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

10 พย.1208 ปฏิบติัการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกนัการเจบ็ป่วย  

2(0-8-0) อ. จารุนนัท ์ อ. ธนะวฒัน์   

 ช้ันปีที่ 2 ห้อง  2   
11 พย.1205  การสอนและการให้

ค าปรึกษาทางสุขภาพ                    
2(1-2-3) อ. กาญจนา  เลิศถาวร

ธรรม 
12 พว.1209   การส่ือสารทาง กพยบ                                         2(2-0-4) อ. กาญจนา  เลิศถาวร

ธรรม 
13 พย.1207  การสร้างเสริมสุขภาพ

และการป้องกนัการเจบ็ป่วย      
3(3-0-6) อ. กรรณิการ์  ภาวะ

ไพบูลย ์
14 พย.1209  การพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 1     
3(3-0-6) อ. ชลธิชา   อ. วรเดช 

 อ. ชิตสุภางค ์
15 พย.1208 ปฏิบติัการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกนัการเจบ็ป่วย  
2(0-8-0) อ. จารุนนัท ์ อ. ธนะวฒัน์   

 ช้ันปีที่ 3 ห้อง  1   
16 พย.1310   ปฏิบติัการการพยาบาล

ครอบครัว ชุมชน 1              
2(0-8-0) อ. ชลธิชา   อ. วรเดช 

 อ. ชิตสุภางค ์
17 พว.1206เศรษฐศาสตร์กบัระบบ

สุขภาพ 
3(3-0-6) อ. บุญทิพย ์

18 พย.1319การพยาบาลบุคคลท่ีมี
ปัญหาทางจิต 

2(2-0-4) อ. องัคณา อ. ดรวิมล
พรรณ 

 ช้ันปีที่ 3 ห้อง  2   



ล าดบั
ท่ี 

รายวิชา หน่วยกิต อาจารยผ์ูป้ระสานวิชา 

19 พย.1310   ปฏิบติัการการพยาบาล
ครอบครัว ชุมชน 1              

2(0-8-0) อ. ชลธิชา   อ. วรเดช 
 อ. ชิตสุภางค ์

20 พว.1206   เศรษฐศาสตร์กบัระบบ
สุขภาพ 

3(3-0-6) อ. บุญทิพย ์

 ช้ันปีที่ 4 ห้อง  1   
21 พย.1411 การพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 2                               
3(3-0-6) อ. บุญทิพย ์อ. รจนารถ 

22 พย.1425 การรักษาพยาบาลบ้ือง
ตน้                                                

2(2-0-4) อ. จิริยา  อ.ดร. เยาว
ลกัษณ์           

23 พย.1426  ปฏิบติัการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้      

2(0-8-0) อ. จิริยา  อ.ดร. เยาว
ลกัษณ์           

24 พย.1412  ปฏิบติัการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2                    

2(0-8-0) อ. บุญทิพย ์อ. รจนารถ 

 ช้ันปีที่ 4 ห้อง  2   
25 พย.1319   การพยาบาลบุคคลท่ีมี

ปัญหาทางจิต                               
2(2-0-4) อ. องัคณา อ. ดรวิมล

พรรณ 
26 พย.1320   ปฏิบติัการพยาบาล

บุคคลท่ีมีปัญหาทางจิต                     
2(0-8-0) อ. กรรณิการ์ ภาวะ

ไพบูลย ์
27 พย.1411   การพยาบาลครอบครัว

และชุมชน 2       
                         

3(3-0-6) อ. บุญทิพย ์อ. รจนารถ 



ล าดบั
ที่ 

รายวชิา หน่วยกติ อาจารย์ผู้ประสานวชิา 

28 พย.1425   การรักษาพยาบาลบ้ือง
ตน้                                                

2(2-0-4) อ. จิริยา  อ.ดร. เยาว
ลกัษณ์           

29 พย.1426  ปฏิบติัการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้      

2(0-8-0) อ. จิริยา  อ.ดร. เยาว
ลกัษณ์           

30 พย.1412  ปฏิบติัการพยาบาล
ครอบครัวและชุมชน 2                    

2(0-8-0) อ. บุญทิพย ์อ. รจนารถ 

 
 


