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สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

51707 การวจิยัทางการพยาบาล สถติ ิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพได ้

2 ออกแบบการวจัิยทางการพยาบาลได ้

3.   ใชว้ธิกีารทางสถติวิเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพได ้ 

4.   ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจัิยทางการพยาบาลได ้

5.   เขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ได ้

6.   มคีณุธรรม จรยิธรรมในการวจัิยและการนําผลงานวจัิยไปใช ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ประเภทของการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ การออกแบบการวจัิย กระบวนการวจัิยในงานพยาบาล  

การเลอืกใชว้ธิกีารทางสถติวิเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ จรยิธรรมในการวจัิยและ 

การนําผลงานการวจัิยไปใช ้การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจัิยทางการพยาบาล การเขยีนรายงานการวจัิย

เพือ่การเผยแพร่ 

 

51708 นโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ และการบรกิาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Policy, Health System and Service  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับสขุภาพ 

รูปแบบการจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ กลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การจัดการและการวางแผน

พัฒนาระบบสขุภาพ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ การเงนิ การคลงั

ทางดา้นสขุภาพของประเทศ ประเด็นปัญหาและแนวโนม้การจัดการระบบสขุภาพเพือ่สขุภาพของ

สงัคมไทย 

2.   สามารถประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ รูปแบบ

การจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ กลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนา

ระบบสขุภาพ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ การเงนิ การคลงัทางดา้นสขุภาพของประเทศ ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงของปัญหาสขุภาพ ทรัพยากรและบรบิทของสงัคม 

3.   สามารถวเิคราะหร์ูปแบบทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการพัฒนาระบบสขุภาพและการบรกิาร

ทางการพยาบาล 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฏทีีเ่กีย่วกับระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฏหมายทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ รูปแบบการจัดระบบบรกิาร

สขุภาพแบบบรูณาการ กลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนาระบบสขุภาพ เศรษฐศาสตร์

ทางดา้นสขุภาพ การเงนิ การคลงัทางดา้นสขุภาพ ประเด็นและแนวโนม้การจัดการระบบสขุภาพ การวเิคราะหป์ระเมนิผล

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจัดการระบบสขุภาพและการบรกิารทางการพยาบาลเพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชน 

 

51709 การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Service System Administration  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจนโยบายการบรหิารสาธารณสขุและระบบบรกิารการพยาบาล แนวคดิและทฤษฎทีาง 

การบรหิาร ทฤษฎแีละแนวคดิทางการพยาบาลและศาสตรต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารระบบบรกิารและ

ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาล ประเด็นและแนวโนม้ระบบบรกิารการพยาบาล 

การพัฒนาเครอืขา่ยทางการพยาบาล หลักจรยิธรรมในการบรหิารระบบบรกิารสาธารณสขุ และแนวทาง

การพัฒนานโยบายการบรหิารและระบบบรกิารการพยาบาล 

2.   สามารถประเมนิและวเิคราะหป์ระสทิธผิลของการบรหิารจัดการระบบบรกิารการพยาบาลในปัจจุบนัตลอดจน

ประเด็นและแนวโนม้ดา้นสขุภาพและระบบบรกิารพยาบาล และนําผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาของ

องคก์ารอยา่งมเีหตผุล บนพืน้ฐานของการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์การใชข้อ้มูลเชงิประจักษ์  

และการใชห้ลักจรยิธรรมทางการพยาบาลได ้

3.   สามารถนําเสนอโครงการหรอืสรา้งนวตักรรมทางการพยาบาลโดยประยุกตใ์ชแ้นวคดิและทฤษฎทีาง 

การบรหิาร ทฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มูลความรูท้ีม่อียูม่าใช ้ 

เพือ่การพัฒนานโยบายการบรหิารและระบบบรกิารการพยาบาล 

4.  มทีกัษะการเป็นผูนํ้า การวางแผนกลยุทธ ์การจัดการระบบบรกิารการพยาบาล และการสรา้งความร่วมมอื

ในการพัฒนาเครอืขา่ยการบรกิารพยาบาล ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่การพัฒนา

ศกัยภาพของระบบบรกิารการพยาบาล 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 นโยบายการบรหิารสาธารณสขุและระบบบรกิารการพยาบาล การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาลแนวคดิและ

ทฤษฎทีางการบรหิาร ทฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ประเด็นและแนวโนม้ระบบบรกิารการพยาบาล 

ประสทิธผิลของการบรหิารจัดการระบบบรกิารพยาบาล อทิธพิลของระบบบรกิารสาธารณสขุ สงัคม การเมอืง กฏหมาย 

และหลักจรยิธรรมทีม่ตีอ่การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาล  หลกัจรยิธรรมในการบรหิารระบบบรกิารสาธารณสขุ  

การพัฒนาเครอืขา่ยทางการพยาบาล  และแนวทางการพัฒนานโยบายการบรหิารและระบบบรกิารการพยาบาล 

            ฝึกปฏบิตัโิดยการประยกุตแ์นวคดิและทฤษฎทีีค่ดัสรร และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาล 

บนพืน้ฐานของการใชอ้งคค์วามรูท้ีม่อียู ่การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ การคดิอยา่งมรีะบบ และการใชข้อ้มลู 

เชงิประจักษ์อย่างมเีหตผุล โดยการจัดทําโครงการ ดําเนนิการตามโครงการ และประเมนิผลโครงการอยา่งเหมาะสม 
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51711 การจดัการคุณภาพการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Quality Management  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

1. อธบิายววิฒันาการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบคณุภาพและการจัดการคณุภาพทางการพยาบาล  

  รวมทัง้ศาสตรท์างการพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. อธบิายแนวคดิ หลักการและการเลอืกใชแ้นวคดิการจัดการคณุภาพทางการพยาบาลทีห่ลากหลาย  

 ประเด็นและแนวโนม้การจัดการคณุภาพทางการพยาบาล 

3. พัฒนาดัชนใีนการประเมนิตามแนวคดิ ทฤษฎกีารประเมนิคณุภาพทีค่ดัสรร 

4. ประยกุตก์ารจัดระบบคณุภาพในองคก์ารพยาบาลทกุระดับ 

5. วเิคราะหปั์ญหาคณุภาพการพยาบาล เสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาและพัฒนาโครงการการจัดการคณุภาพ 

6. แสดงความเป็นผูนํ้าทีม่จีรยิธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ ีสามารถสือ่สาร ประสานงาน และทํางานเป็นทมี 

 ร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ววิฒันาการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบคณุภาพและการจัดการคณุภาพ  แนวคดิ หลักการและการเลอืกใช ้

แนวคดิการจัดการคณุภาพทางการพยาบาลทีห่ลากหลาย ประเด็นและแนวโนม้การจัดการคณุภาพทางการพยาบาล 

แนวคดิการประเมนิ ดชันใีนการประเมนิ และการประยุกตก์ารจัดระบบคณุภาพในองคก์ารพยาบาลทกุระดบั 

 ฝึกปฏบิตักิารประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคณุภาพและการจัดการคณุภาพ ผลการวจัิย และหลักฐาน 

เชงิประจักษ์ วเิคราะหก์รณีศกึษา ประเด็นและแนวโนม้การจัดการคณุภาพทางการพยาบาล นําเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหา

ทีเ่หมาะสม และพัฒนาโครงการการจัดการคณุภาพการพยาบาล การดําเนนิโครงการ การประเมนิผลโครงการ รวมทัง้

การฝึกความเป็นผูนํ้าทีม่จีรยิธรรม เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการตดิตอ่สือ่สารและการทํางานเป็นทมี 

 

51712 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ทางการบรหิารการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issue and Trends in Nursing Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   วเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบการจัดการบรกิารพยาบาลและ 

       อทิธพิลของระบบสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.   นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาลและการจัดการการพยาบาลในอนาคต 

ทีเ่ลอืกสรร ทีส่อดคลอ้งกับบรบิทของสงัคม การเมอืง กฎหมายและจรยิธรรมและอืน่ๆ 

3.   ฝึกปฏบิตัโิดยการประยกุตแ์นวคดิทีค่ัดสรรและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาล  

การจัดทําโครงการ ดําเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผล โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการนําเสนอ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาลและอทิธพิลของระบบ

สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลอืกสรรทีส่อดคลอ้งกับบรบิทของ

สงัคม การเมอืง กฎหมายและจรยิธรรม และอืน่ๆ 

 ฝึกปฏบิตัโิดยการประยกุตแ์นวคดิทีค่ัดสรรและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาล นําเสนอ

รูปแบบ การพัฒนาการบรหิารการพยาบาล การจัดทําโครงการ ดําเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
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51713 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษยท์างการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Organization and Human Resources Management  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   อธบิายทฤษฎกีารจัดการและกระบวนการจัดการองคก์ารทางการพยาบาลได ้

 2.   วเิคราะหร์ูปแบบการจัดการทางการพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้

 3. อธบิายทฤษฎรีูปแบบ และการพัฒนาภาวะผูนํ้าทางการพยาบาลได ้

 4. อธบิายทฤษฎแีละกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารพยาบาลได ้

 5. วเิคราะหร์ูปแบบการพัฒนาทรัพยากรในองคก์ารพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎกีารจัดการแลและกระบวนการจัดการทางการพยาบาล ไดแ้ก ่การวางแผน การจัดโครงสรา้งองคก์าร ตัง้แต่

การตัดสนิใจ การวางแผนการจัดการโครงสรา้งองคก์าร การตัดสนิใจ กานําและการควบคมุ รวมทัง้การจัดการทรัพยากร

บคุลากรทางการพยาบาลเชงิกลยทุธ ์การวางแผน การสรรหา การคดัเลอืก การพัฒนา การธํารงรักษา การบรหิาร

คา่ตอบแทน การวจัิยและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาบคุลากรทางการพยาบาลระดบัตา่งๆ  

 

51794 วทิยานพินธ ์(การบรหิารการพยาบาล) (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nursing Administration)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   เลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2.   สบืคน้ ทบทวน และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธอ์ย่างมจีรยิธรรม 

 3.   ออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธอ์ยา่งมจีรยิธรรมการวจัิย 

 4.   เขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5.   พัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 6.   รวบรวม วเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธอ์ยา่งมจีรยิธรรม 

 7.   อภปิรายและสรุปผลการวจัิย 

 8. นําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9.   เขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์อยา่งมจีรยิธรรม 

 10. เขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่อยา่งมจีรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 กระบวนการทําวทิยานพินธท์างการพยาบาล จรยิธรรมในการทําวทิยานพินธ ์การเลอืกปัญหาการวจัิย  

การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยอยา่งมจีรยิธรรม การวจัิย การเขยีนและเสนอ

โครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยมกีารพทิกัษ์สทิธิ

ตวัอยา่งวจัิย การวเิคราะหข์อ้มูล การนําเสนอขอ้มลู การอภปิราย และสรุปผลการวจัิย การนําเสนอและสอบป้องกนั 

วทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ ์การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่อยา่งมจีรยิธรรมการวจัิย
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51795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบรหิารการพยาบาล) (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nursing Administration)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   มทีกัษะในการเลอืกศกึษาและเสนอโครงการการคน้ควา้อสิระในประเด็นหรอืปัญหาเกีย่วกับการบรหิาร 

  การพยาบาล 

 2.   สามารถสบืคน้ ทบทวน และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

       ทางการพยาบาลอยา่งมจีรยิธรรม 

 3.   สามารถออกแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลไดอ้ยา่งมจีรยิธรรม 

 4.   มคีวามรูค้วามสามารถในการเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาล 

 5.   สามารถรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสําหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลอย่างมจีรยิธรรม 

 6.   สามารถนําเสนอและสอบป้องกันการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาล 

 7.   สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลฉบับสมบรูณ์ อยา่งมจีรยิธรรม 

 8.   สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลเพือ่การแผยแพร่ 

  อยา่งมจีรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 กระบวนการศกึษาคนัควา้อสิระในประเด็นหรอืปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารการพยาบาล การเสนอโครงการ  

การวเิคราะหว์รรณคดทีีเ่กีย่วขอ้ง การพัฒนานวตักรรม การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห ์การนําเสนอขอ้มลู การเขยีน

รายงานฉบับสมบรูณ์ การสอบป้องกนั และการเผยแพร่การศกึษาอยา่งเป็นระบบและมจีรยิธรรม 

 

51796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Nursing  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   เสรมิสรา้งทกัษะการสรา้งวสิยัทศัน ์การวางแผนกลยทุธ ์ การตดัสนิใจ การแกไ้ขปัญหา การพัฒนา 

  และการสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัดา้นการบรหิารทางการพยาบาล 

 2.   พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพี  

 3.   สง่เสรมิทักษะการทํางานแบบมสีว่นร่วมและทํางานเป็นทมี 

 4.   เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารการพยาบาลทัง้ในและตา่งประเทศ 

 5.   เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลและนักบรหิาร 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรู ้และเสรมิประสบการณ์ดา้นการบรหิารการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในและ

ตา่งประเทศ และการเสรมิสรา้งทักษะการสรา้งวสิยัทศัน์ การวางแผนกลยุทธ ์ การตัดสนิใจ การแกไ้ขปัญหา การพัฒนา

และการสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัดา้นการบรหิารทางการพยาบาล  การพัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับ 

นักบรหิารและการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพี การเสรมิสรา้งทักษะการทํางานแบบมสีว่นร่วมและการทํางานเป็นทมี

และเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทางการพยาบาล 
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89701 นโยบายและระบบสขุภาพ ภาวะผูนํ้า แนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 และบทบาทของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน                                                                                  

 Health Policy and Health System, Leadership, Concepts and Theories in Nursing  

 and Community Nurse Practitioner’s Roles 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1. อธบิายและวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสขุภาพนโยบาย 

  สขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ และรูปแบบการจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ รวมถงึ 

  เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุได ้

 2. อธบิายและวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎทีางการพยาบาลและทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนได ้

 3.   อธบิายภาวะผูนํ้า การสรา้งศกัยภาพผูนํ้า และบรหิารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนโดยยดึ 

  หลกัจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีได ้ 

 4.  วเิคราะหบ์ทบาทของผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงูและแนวทางการพัฒนาได ้  

 5.  อธบิายแนวคดิการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน วเิคราะหบ์ทบาทพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนและแนวทาง 

  การพัฒนาได ้           

 คําอธบิายชุดวชิา           

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

สขุภาพ รูปแบบการจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ แนวคดิทฤษฎ ีทางการพยาบาล

และทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน ภาวะผูนํ้า การสรา้งศกัยภาพผูนํ้า และ

บรหิารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี  

การพัฒนาบทบาทผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงู แนวคดิการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน บทบาทพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน

และแนวทางการพัฒนา 

   

89702 การประเมนิภาวะสขุภาพข ัน้สงู การรกัษาโรคเบือ้งตน้และปฏบิตักิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 เวชปฏบิตัชุิมชน 1                                                                                         

 Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Community Nurse 

 Practitioner Practice I   

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายบทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตของ 

  กฎหมายได ้

 2.  อธบิายพยาธสิรรีวทิยา เภสชัวทิยาขัน้สงู และกฎหมายเกีย่วกับการใชย้าได ้  

 3.  วเิคราะหปั์ญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยจากกรณีศกึษาในเด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ ่ผูส้งูอาย ุและอธบิายพยาธสิรรีภาพ 

  ของโรค รวมทัง้สามารถวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ในการรักษาโรคเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารและ  

  ครอบครัวได ้

 4.  ประเมนิภาวะสขุภาพแบบองคร์วม วนิจิฉัยแยกโรค และรักษาโรคเบือ้งตน้แกก่รณีศกึษาทกุชว่งวยัทีม่ ี

  ปัญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉนิ เฉยีบพลนั เรือ้รัง และบนัทกึรายงานการรักษาพยาบาลได ้ 
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 5.  อธบิายการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค วางแผนครอบครัว ใหคํ้าปรกึษา และสง่เสรมิศกัยภาพในการดแูล 

  ตนเองของกรณีศกึษาและครอบครัว โดยคํานงึถงึประเด็นทางจรยิธรรม สทิธแิละความเป็นปัจเจกบคุคล  

  บนพืน้ฐานของสงัคมและวัฒนธรรมได ้

 6.  ประเมนิภาวะสขุภาพแบบองคร์วม วนิจิฉัยแยกโรค และใหก้ารรักษาโรคเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารทกุชว่งวยั 

  ทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉนิ เฉียบพลนั เรือ้รัง สง่ตอ่ และตดิตามผลการรักษาตามขอบเขตของ 

  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี รวมทัง้บนัทกึรายงานการรักษาพยาบาลได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตของกฎหมาย พยาธสิรรีวทิยา 

เภสชัวทิยาขัน้สงูและกฎหมายเกีย่วกบัการใชย้า  ปัญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยในวยัเด็ก วัยรุน่ ผูใ้หญ ่และผูส้งูอาย ุ 

พยาธสิรรีภาพ การประเมนิภาวะสขุภาพแบบองคร์วม การวนิจิฉัยแยกโรคและการรักษาโรคเบือ้งตน้แกบ่คุคลในภาวะ

เจ็บป่วยฉุกเฉนิ เฉยีบพลนั และเรือ้รังโดยใชย้า สมนุไพร การทําหัตถการ และการสง่ตอ่ การสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 

การวางแผนครอบครัว การใหคํ้าปรกึษา การพัฒนาศกัยภาพในการดแูลตนเองของบคุคลและครอบครัว โดยคํานงึถงึ

ประเด็นทางจรยิธรรม สทิธแิละความเป็นปัจเจกของบคุคล บนพืน้ฐานของสงัคมและวัฒนธรรม การประเมนิผลการรักษาและ

ใหก้ารดแูลตอ่เนื่อง การบนัทกึรายงานการรักษาพยาบาล ประเด็นและแนวโนม้ในการรักษาโรคเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิาร

และครอบครัว  

  ปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี โดยการประเมนิ

ภาวะสขุภาพแบบองคร์วม วนิจิฉัยแยกโรค รักษาโรคเบือ้งตน้ สง่ตอ่ ตดิตามผลการรักษาอย่างตอ่เนือ่ง และบนัทกึ

รายงานการรักษาพยาบาล วเิคราะหร์ะบบบรหิารจัดการสขุภาพในสถานบรกิารระดับปฐมภมูเิพือ่พัฒนาคณุภาพ 

การบรกิาร      

 

89703 วทิยาการระบาด การพยาบาลชุมชนข ัน้สูงและปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 2    (6 หนว่ยกติ) 

 Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and Community Nurse 

 Practitioner Practice II 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายแนวคดิทางวทิยาการระบาด สาเหตหุรอืปัจจัยเสีย่งและการกระจายของปัญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยใน

ชมุชน การเฝ้าระวงั การคดักรอง การสอบสวนและการควบคมุปัญหาสขุภาพ รวมถงึการประยุกตว์ทิยาการ

ระบาดในการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนได ้

 2.  อธบิายแนวคดิ หลักการ เป้าหมายการพยาบาลชมุชนขัน้สงู กระบวนการพยาบาลชมุชนในการดแูล

สขุภาพชมุชน การสง่เสรมิสขุภาพบคุคล ครอบครัว ชมุชน การป้องกนัและควบคมุโรคและการบาดเจ็บ 

การพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยทีม่ปัีญหาซบัซอ้นในชมุชนได ้

 3.  อธบิายกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ กระบวนการทํางานร่วมกบัชมุชน การเสรมิสรา้ง

พลงัอํานาจบคุคลและชมุชนได ้

 4.  จัดทําฐานขอ้มลูสารสนเทศทางสขุภาพของชมุชน ประเมนิและวนิจิฉัยปัญหาสขุภาพในชมุชน จัดลําดบั

ความสาํคัญของปัญหา คน้หาสาเหตหุรอืปัจจัยเสีย่งของปัญหาได ้  
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 5.  จัดทําโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสขุภาพในชมุชนแบบองคร์วมระดบับคุคล ครอบครัวและชมุชน 

ดําเนนิการตามโครงการและประเมนิผลโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 6.  ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยและครอบครัวทีม่ปัีญหาซบัซอ้นในชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ตอ่ไดเ้หมาะสม และดแูล

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยของชวีติทีบ่า้นได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิทางวทิยาการระบาด การประยุกตใ์ชว้ทิยาการระบาดในการพยาบาลชมุชน แนวคดิและทฤษฎทีีค่ัดสรร

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการพยาบาลชมุชนขัน้สงู กระบวนการพยาบาลชมุชนในการดแูลสขุภาพและการสง่เสรมิสขุภาพบคุคล 

ครอบครัว และชมุชน การป้องกนั ควบคมุโรคและการบาดเจ็บ การดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหาซับซอ้น และผูป่้วยระยะสดุทา้ย

ทีบ่า้น การวนิจิฉัยปัญหา และการแกไ้ขปัญหาสขุภาพชมุชนโดยอาศยัการมสีว่นร่วมของชมุชน การเสรมิสรา้งพลงั

อํานาจดา้นสขุภาพแกบ่คุคล ครอบครัว และชมุชน การจัดการขอ้มลูสารสนเทศทางสขุภาพ การประเมนิผลโครงการ

สขุภาพในชมุชน และการบรหิารจัดการบรกิารสาธารณสขุระดับปฐมภมู ิ

 ปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนโดยประยกุตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีองคค์วามรู ้และขอ้มูลหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นสถานการณ์จรงิของชมุชน 

   

89704 การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รงัในชุมชน                                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Care for Clients with Chronic Illness in Community  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายแนวคดิเกีย่วกบัการเจ็บป่วยเรือ้รัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรือ้รัง โรคเรือ้รัง     

  ทีซ่บัซอ้นและพบบอ่ยในชมุชน  รวมทัง้สามารถวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รังใน

ชมุชนได ้

 2.  ประเมนิภาวะสขุภาพผูป่้วยเรือ้รังในชมุชนอย่างเป็นองคร์วมในผูใ้ชบ้รกิารทกุชว่งวยั วนิจิฉัยปัญหาและ 

  ปัจจัยเสีย่ง และรักษาโรคตามขอบเขตของกฎหมาย รวมทัง้ใหก้ารรักษาอย่างตอ่เนือ่งได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา     

  แนวคดิเกีย่วกบัการเจ็บป่วยเรือ้รัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรือ้รัง โรคเรือ้รังทีซ่ับซอ้นและ 

พบบอ่ยในชมุชน การประเมนิภาวะสขุภาพอยา่งเป็นองคร์วมในผูใ้ชบ้รกิารทกุชว่งวยั การวนิจิฉัยอาการกําเรบิ การรักษา

ตอ่เนือ่ง การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รังทกุชว่งวยัในทกุสภาวะ การฟ้ืนฟสูภาพ การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น การป้องกนั 

การกลบัเป็นซ้ํา การสรา้งเสรมิสขุภาพ การดแูลตนเอง การเสรมิสรา้งศกัยภาพผูด้แูลผูป่้วยทีบ่า้น การสรา้งเครอืขา่ย

กลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง และการดแูลตอ่เนือ่งทีบ่า้น  ประเด็นและแนวโนม้การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รังในชมุชน 

 ปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนในการจัดการปัญหาของกลุม่ผูป่้วยเรือ้รังทกุชว่งวัยตามจรรยาบรรณ

วชิาชพี โดยการประเมนิภาวะสขุภาพอย่างเป็นองคร์วม วเิคราะหแ์ละวนิจิฉัยปัญหาและปัจจัยเสีย่ง ออกแบบบรกิาร

สขุภาพทีส่รา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคดิทฤษฎ ีหลกัฐานเชงิประจักษ์ หรอืนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดแูลสขุภาพ

ผูป่้วยเรือ้รังและครอบครัวทีบ่า้นอยา่งตอ่เนือ่งตามบรบิทของสงัคมและวัฒนธรรม และประเมนิผลการพยาบาล 
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89705 การสรา้งเสรมิสขุภาพ การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ การป้องกนัและ (6 หนว่ยกติ) 

 ควบคมุโรคในชุมชน   

 Health Promotion, Health Behavior Development, Prevention and Disease Control  

 in Community                                           

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายแนวคดิ ทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ กลวธิใีนการสรา้งเสรมิ

สขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพของบคุคลตลอดอายขุยัและตามพัฒนาการของครอบครัว กลุม่เฉพาะ  

  กลุม่เสีย่ง และกลุม่ดอ้ยโอกาสในชมุชนได ้

 2.  วเิคราะหก์ารสนับสนุนดา้นนโยบายและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดแีละคณุภาพชวีติของบคุคล 

ครอบครัว และชมุชนได ้

 3.  วเิคราะหค์วามสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมสขุภาพกับภาวะสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพของ

บคุคล ครอบครัวและชมุชน กลวธิแีละกระบวนการพัฒนาและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพได ้

 4.  อธบิายหลักการป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ และการบาดเจ็บจากอบุัตเิหตใุนชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ กลวธิใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

การสรา้งเสรมิสขุภาพตลอดอายขุยัของบคุคลและตามพัฒนาการของครอบครัว การสรา้งเสรมิสขุภาพในกลุม่เฉพาะ  

กลุม่เสีย่งและกลุม่ดอ้ยโอกาสในชมุชน การสนับสนุนดา้นนโยบายและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดแีละคณุภาพ

ชวีติของบคุคล ครอบครัว และชมุชน ความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมสขุภาพกับภาวะสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรม

สขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน กลวธิแีละกระบวนการพัฒนาและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ หลกัการป้องกนั

และควบคมุโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ การบาดเจ็บจากอบุตัเิหตใุนชมุชน 

   

89798 วทิยานพินธ ์ (การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน)  (12 หนว่ยกติ)                                                                     

 Thesis (Community Health Nurse Practitioner)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์  

 2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

 3.  สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์  

 4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและนําเสนอโครงการวทิยานพินธ ์  

 5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์  

 6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์  

 7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์  

 8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์    

 9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่  
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 คําอธบิายชุดวชิา  

  การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจ และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์สอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ และรายงาน

การวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

   

89797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน) (6 หนว่ยกติ)                                                                                           

 Independent Study (Community Health Nurse Practitioner)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาในการศกึษาวจัิย สงัเคราะหค์วามรู ้สรา้งมาตรฐาน หรอืพัฒนานวตักรรม 

 2.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและนําเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 3.  สามารถวเิคราะหห์รอืทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 4.  สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มูลสําหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 5.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 6.  สามารถเขยีนรายงานผลการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัสมบรูณ์    

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้หรอืวจัิย สงัเคราะหค์วามรู ้สรา้งมาตรฐาน หรอืพัฒนานวัตกรรม 

โดยการเขยีนโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ  การเสนอโครงการ การวเิคราะหห์รอืทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มลู  นําเสนอและสอบปกป้องการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเขยีนรายงานผลการศกึษา

คน้ควา้อสิระฉบบัสมบรูณ์ 

 

89799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน (6 หนว่ยกติ)                                                                                           

 Graduate Professional Experience in Community Health Nurse Practitioner 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนทัง้ในและตา่งประเทศ 

 2.  พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน   

 3.  ใชเ้ทคนคิในการสือ่สาร การสรา้งสมัพันธภาพ และการเจรจาตอ่รองในงานพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนได ้

 4.  พัฒนาทกัษะในการแกไ้ขปัญหา และการทํางานเป็นทมี รวมทัง้เสรมิสรา้งความมคีณุธรรม จรยิธรรม และ 

  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลอย่างเหมาะสม  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนทัง้ในและตา่งประเทศ การพัฒนา 

ตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าวชิาชพีการพยาบาล เทคนคิในการสือ่สาร การสรา้งสมัพันธภาพ 

และการเจรจาตอ่รองในงานพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน การพัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทมี  

การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาล 
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