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ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา 2553 - 2555 และปรับปรุงครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้อง 

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้กับนักศึกษาท่ีสมัครเรียนในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ส่วนหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (TQF)  
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศวิทยา และ 

ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีตา่งๆ สง่ผลกระทบตอ่ปัญหาสขุภาพของประชาชนและการไดร้บับรกิาร

สุขภาพ นำาไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุข และระบบบริการพยาบาล เพ่ือให้ 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงมีความจำาเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช จงึไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาการบรหิาร

การพยาบาล ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.  2548 เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 

และปรบัปรงุครัง้ท่ีสอง ในปี พ.ศ.  2555 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา (TQF) 

สำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และ 

หลักประกันท่ีชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ส่วนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (TQF) เปิดสอนครั้งแรกใน 

ปีการศึกษา 2556 

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ท่ีเปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

สภาการพยาบาล และสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบแล้วดังนี้  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2555) สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแลว้เมือ่วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และสำานกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555) สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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2.	 วัตถุประสงค์		
2.1		หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล	
   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและมีความสามารถดังนี้

   1) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ชี้นำาความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับ

สังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล

   2) มีความรอบรู้ในเนือ้หาสาระของศาสตรท์างการบรหิารการพยาบาล และแนวคิดทฤษฎี

ที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาล 

   3) สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารการพยาบาล ศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และ 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริหารทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ

วิชาชีพ และกฎหมาย 

   4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขัน

และต่อเนื่อง 

   5) มีภาวะผู้นำา สามารถบริหารจัดการ และสามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

   6) สามารถทำาการวิจัยหรือโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาล ตลอดจน

เผยแพร่ผลการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน

   7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ หรือวิธี

แก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาลที่ซับซ้อน

   8) มีทักษะในการทำางานเป็นทีมและการรว่มมือกบัทีมสขุภาพและผูเ้กีย่วข้องเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

2.2		หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ	แขนงวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน	 
   เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและมีความสามารถดังนี้

   1) มีคุณธรรมและจริยธรรมท้ังในการดำารงชีวิตและปฏิบัติงาน เป็นผู้ช้ีนำาความถูกต้อง

และสือ่ความคดิท่ีดงีามให้กบัสงัคม และมีทักษะการตดัสนิใจเชิงจรยิธรรมในการพยาบาลเวชปฏบัิตชุิมชน

   2) มีความรอบรูใ้นศาสตรท์างการพยาบาลเวชปฏบัิตชุิมชน แนวคดิและทฤษฎท่ีีเกีย่วข้อง 

รวมทั้งระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ สุขภาวะ และปัญหาสุขภาพของประชาชน

   3) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคลและชุมชน

ไดอ้ยา่งมีวจิารณญาณและเป็นระบบเพ่ือวางแผนแกไ้ขปัญหาท่ีซับซ้อนทางการพยาบาลเวชปฏบัิตชุิมชน
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   4) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการทำาวิจัย จัดทำาโครงการ 

แก้ปัญหา/พัฒนาบริการสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาล และ 

เผยแพร่ผลงานได้อย่างมีมาตรฐาน

   5) มีภาวะผู้นำา สามารถบริหารจัดการและสามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

   6) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง การศึกษาหาความรู้และ

พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

   7) มีทักษะในการสื่อสารและการทำางานเป็นทีม การร่วมมือกับทีมสุขภาพ ผู้นำาชุมชน

และประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการและชุมชน

   8) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำาฐานข้อมูลสุขภาพในชุมชนและ

ค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

   9) สามารถปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพ่ือดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว  

กลุม่บุคคลและชมุชนท่ีมีปัญหาซับซ้อนบนพ้ืนฐานของความแตกตา่งระหวา่งบุคคล สงัคม และวฒันธรรม

ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ตา่งๆ เป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจำาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบัมาตรฐาน 

การศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผล และบริการทางวิชาการในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) รองศาสตราจารย์พรจันทร์  สุวรรณชาต ประธานกรรมการ

2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต กรรมการ

4) รองศาสตราจารย์ปนัดดา  ปริยฑฤฒ กรรมการ

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชษฐ กรรมการ

6) อาจารย์ ดร.ลิลลี่  ศิริพร กรรมการ

7) อาจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ  โพทะยะ กรรมการ

8) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ เลขานุการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล)

9) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 (อาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล) 
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี กรรมการ

3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี กรรมการ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย กรรมการ

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์ กรรมการ

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข กรรมการ

7) อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำารอด กรรมการ

8) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 

 (อาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล)  

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจำาสาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

เพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวิทยาลยั 

ดังมีรายนามต่อไปนี้

1)  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ ประธานกรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล) 

2)  ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล กรรมการ

   (อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำารอด)

3)  ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี) 

4)  ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข)

5)  ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  กรรมการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย)
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6)  ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์)  และเลขานุการ

7)  ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

   (อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร  โพธิศัพท์สุข)   และผู้ช่วยเลขานุการ

8)  เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   (นางธัญลักษณ์  ครรชิตานุรักษ์)

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
6.1		หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล

บุญทิพย์  สิริธรังศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

  Ph.D. Charles Sturt University

เรณุการ์  ทองคำารอด, อาจารย์ ดร.  พย.บ., พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล 

  จิตเวช), พย.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศรีนวล  สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., วท.ม., กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม., พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

อารี  ชีวเกษมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., ค.ม. (การบริหารการพยาบาล), 

  Ph.D., Charles Sturt University

6.2		หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ	แขนงวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน
ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว, รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ปพส., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่นจิตร  โพธิศัพท์สุข, อาจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ส.ด. (บรหิารสาธารณสขุ) มหาวิทยาลยัมหิดล

มุกดา  หนุ่ยศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด), 

  ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล
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วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ค.ม. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา), 

  วท.ม.  (พยาบาลศาสตร์), พย.ด.  (พยาบาลศาสตร์) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล

สุทธีพร  มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว, รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ปพส., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

บุญทิพย์  สิริธรังศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

  Ph.D., Charles Sturt University

เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

  Ph.D. (Nursing Administration) 

  University of Kansas

พัทยา  แก้วสาร, อาจารย์ ดร.  ปพส., M.N. (Nursing) (First Class Hons.),

  Ph.D. (Maternal and child Nursing)  

  Griffith University 

มุกดา  หนุ่ยศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด), 

  ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

เรณุการ์  ทองคำารอด, อาจารย์ ดร.  พย.บ., พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล 

  จิตเวช), พย.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วณิภา  ทับเที่ยง, อาจารย์  พย.บ., พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน)

  มหาวิทยาลัยมหิดล

วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ค.ม. (การวดัและประเมนิผลการศกึษา), 

  วท.ม.   (พยาบาลศาสตร์), พย.ด.   (พยาบาลศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร. พย.บ., วท.ม., พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล
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สุทธีพร  มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

  ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สุพัตรา  ช่างสุพรรณ, อาจารย์   พย.บ., พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุมัจฉรา  มานะชีวกุล, อาจารย์ พย.บ., พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

อารี  ชีวเกษมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., ค.ม. (การบริหารการพยาบาล), 

   Ph.D., Charles Sturt University

8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ชื่นจิตร  โพธิศัพท์สุข, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

 ส.ด. (บรหิารสาธารณสขุ) มหาวิทยาลยัมหิดล

ศรีนวล  สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., วท.ม., กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหนว่ยงาน

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวุฒเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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9.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้

9.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล 

9.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

10.	 ประเภทของนักศึกษา	
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1  นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

10.2  นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ

รับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ท้ังนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็น 

ส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11.	 การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

แขนงวชิาการบรหิารการพยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏบัิติชุมชน แลว้โดยอาจบรรจเุข้ารบั

ราชการเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามัญในตำาแหนง่ท่ี ก.พ. กำาหนดว่าคณุวุฒดิงักลา่วเป็นคณุสมบัตเิฉพาะ

สำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ   

หมายเหตุ  * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

 http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
12.1  การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา ดังนั้น 

นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในหลักสูตรของตน  

ซ่ึงแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชา ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด หรือเลือกเรียนเพียง  

1 ชุดวิชา สำาหรับชุดวิชาท่ีเหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

    หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชา 

ตามที่กำาหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน

การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน

เพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำาหรับการลงทะเบียนเรียน

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำาได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

    หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีกำาหนด  

6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน 

สำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  

(ไม่นับหน่วยกิต)

12.2  การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ท้ังนี้ ชุดวิชา 

ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.3  การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกลท่ี 

มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม จัดทำารายงานและส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย 

กำาหนด
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12.4  หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ 

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

    ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

    อำาเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

    โทรศัพท์ 0 2503 2785 หรือ 0 2504 8036 - 7

    โทรสาร 0 2503 2620 หรือกระดานสนทนา

    http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=17

12.5  หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลี่ยนคำานำาหน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการ

ศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน

ผลการศึกษารวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา  

การลงทะเบียนเรียนและการสอน สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

    สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

    กรุงเทพฯ 10210

    โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

    โทรสาร 0 2503 3675 หรือกระดานสนทนา       

    http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?dindex=19



รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555)
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 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล

Master of  Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

อักษรย่อ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of  Nursing Science (Nursing Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.N.S. (Nursing Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษาไมต่ำา่กวา่ปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยัหรอืสถาบันอุดมศกึษา

ที่สภาการพยาบาลรับรองในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณด์า้นการบรหิารจัดการในองคก์ารดา้นสขุภาพภาครฐัหรอืเอกชนไม่นอ้ยกว่า 

2 ปี 

4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน 

5) มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ

6) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับท่ีสามารถศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาได้

หมายเหตุ ผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบัติตามข้อ 2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อาทิ สำาเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช 

  และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีตำ่ากว่า 2.5 คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณา 

  เป็นรายกรณี  
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

 แผน ก แบบ ก 2

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12 

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6 

 ง. วิทยานิพนธ์  12 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต    

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

       51707  การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

    51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

  51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

 ง. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 

  51794 วิทยานิพนธ์

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์** 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ    * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

   เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

   ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 แผน ข

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. หมวดวิชาเลือก  1 6

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

  51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล 

  51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต) 

  51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์* 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ    * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

   ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน ก  แบบ ก 2

ปีที่  1 ภาคต้น 51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ

  51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล

ปีที่  1 ภาคปลาย 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

ปีที่  2 ภาคต้น 51794 วิทยานิพนธ์ 

  - - - - -  ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

ปีที่  2 ภาคปลาย 51794 วิทยานิพนธ์ 

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
  

แผน ข  

ปีที่  1 ภาคต้น 51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ

  51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล

ปีที่  1 ภาคปลาย 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

ปีที่  2 ภาคต้น 51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล

  - - - - -  ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

ปีที่  2 ภาคปลาย 51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

   

  



  

รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
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 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
 แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of  Nursing Science Program in Community Health Nurse Practitioner

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

อักษรย่อ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Community Health Nurse 

 Practitioner)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.N.S. (Community Health Nurse Practitioner) 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศึกษาทางการพยาบาลไม่ตำา่กว่าระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าจากมหาวิทยาลยั

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง

2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์ในการทำางานดา้นการพยาบาลในหนว่ยงานด้านสขุภาพหรอืในโรงพยาบาล

ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4) มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จาก

หลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง

5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน และ

6) มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจาก 

  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร* 

แผน ก  แบบ ก 2

	 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6 

 ง. วิทยานิพนธ์   12 

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

	 2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล

   และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) 

  89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ

   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

  89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ

   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

  51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

  89705 การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน

   และควบคุมโรคในชุมชน

หมายเหตุ    * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลกัสตูรอาจมีการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาตดิตามข่าวจาก 

   เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย



หล
ักส
ูตร
พ
ยา
บา
ลศ
าส
ตร
มห
าบ
ัณ
ฑิต

แข
นง
วิช
าก
าร
พ
ยา
บา
ลเ
วช
ปฏ
ิบัต
ิชุม
ชน

21
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 ง. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 

  89798 วิทยานิพนธ์

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  89799 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบัณฑติการพยาบาลเวชปฏบัิตชุิมชน* 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

 

แผน ข

 (1)	 โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาแกน 2 12 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

 ค. หมวดวิชาเลือก 1 6 

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1 6

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

	 (2)	 รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

  51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล

   และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต) 

  89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ

   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

  89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ

   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

หมายเหตุ  * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาค 

   การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้ 

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

  51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล

  89705 การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน

   และควบคุมโรคในชุมชน

 ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)  

  89797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

  89799 การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบัณฑติการพยาบาลเวชปฏบัิตชุิมชน* 

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ    * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาค 

   การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา 

แผน ก  แบบ ก 2
  

ปีที่  1 ภาคต้น 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎี

   ทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

  89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ 

   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 

ปีที่  1 ภาคปลาย 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติ

   การพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน 2 

ปีที่  2 ภาคต้น 89798 วิทยานิพนธ์ 

  - - - - -  ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล 

  51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล 

  89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

  89705 การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

   การป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน

ปีที่  2  ภาคปลาย 89798 วิทยานิพนธ์ 

  89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวช

   ปฏิบัติชุมชน
  

แผน ข  
  

ปีที่  1 ภาคต้น 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎี

   ทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

  89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ

   ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
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ปีที่  1 ภาคปลาย 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติ

   การพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน 2

ปีที่  2 ภาคต้น 89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

  - - - - -   ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	

  51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

  51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล 

  89705  การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

   การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน

ปีที่  2 ภาคปลาย 89797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

   การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา
5 หลัก

รหัสชุดวิชา
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

51707 51222001 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

51708 51222002 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ 

51709 51223002 การบริหารระบบบริการการพยาบาล 

51711 51223003 การจัดการคุณภาพการพยาบาล 

51712 51223001 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล  

51713 51222003 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล 

51794 51224001 วิทยานิพนธ์ (การบริหารการพยาบาล)   

51795 51224002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการพยาบาล) 

51796 51225001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 

89701 51232001 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎีทาง

การพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

89702 51233001 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 

89703 51233002 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 

89704 51233003 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

89705 51233004 การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน 

89797 51234002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

89798 51234001 วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  

89799 51235001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน 

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมกีารเปลีย่นแปลง ท้ังนี ้ขอให้นกัศกึษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสมัพันธ์/เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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รายละเอียดชุดวิชา

51707  การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ               (6 หน่วยกิต) 

 Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

 2. ออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลได้

 3. ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ 

 4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลได้

 5. เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ได้

 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการวิจัยและนำาผลงานวิจัยไปใช้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย

ในงานพยาบาล การเลือกใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จริยธรรมในการวิจัยและการนำาผลงานการวิจัยไปใช้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวิจัย

ทางการพยาบาล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

51708  นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ                      (6 หนว่ยกติ)

 Health Policy, Health System and Service

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมาย 

  ท่ีเกีย่วกบัสขุภาพ รปูแบบการจดัระบบบรกิารสขุภาพแบบบูรณาการ กลยทุธ์ในการพัฒนา 

  สุขภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพ 

  การเงนิ การคลงัทางดา้นสขุภาพของประเทศ ประเด็นปัญหาและแนวโนม้การจดัการระบบ 

  สุขภาพเพื่อสุขภาพของสังคมไทย

 2. สามารถประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายท่ีเกีย่วกบั 

  สุขภาพ รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ 

  การจัดการและการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพ การเงิน 

  การคลงัทางดา้นสขุภาพของประเทศ ให้สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของปัญหาสขุภาพ 

  ทรัพยากรและบริบทของสังคม 
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 3. สามารถวเิคราะห์รปูแบบท่ีมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการพัฒนาระบบสขุภาพและ 

  การบริการทางการพยาบาล

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ รูปแบบ

การจดัระบบบรกิารสขุภาพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการพัฒนาสขุภาพ การจดัการและการวางแผนพัฒนา

ระบบสขุภาพ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ การเงนิ การคลงัทางดา้นสขุภาพของประเทศ ประเดน็และ

แนวโน้มการจัดการระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ

ระบบสุขภาพและการบริการทางการพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล                             (6 หนว่ยกติ)

 Nursing Service System Administration

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 

 1. มีความรูค้วามเข้าใจนโยบายการบรหิารสาธารณสขุและระบบบรกิารการพยาบาล แนวคดิ 

  และทฤษฎทีางการบรหิาร ทฤษฎแีละแนวคิดทางการพยาบาลและศาสตรต์า่งๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

  กับการบริหารระบบบริการและปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการบริหารระบบบริการการพยาบาล 

  ประเด็นและแนวโน้มระบบบริการการพยาบาล การพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาล  

  หลักจริยธรรมในการบริหารระบบบริการสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนานโยบาย 

  การบริหาร และระบบบริการการพยาบาล 

 2. สามารถประเมินและวเิคราะห์ประสทิธผิลของการบรหิารจดัการระบบบรกิารการพยาบาล 

  ในปัจจุบันตลอดจน ประเด็นและแนวโน้มด้านสุขภาพและระบบบริการพยาบาล และ 

  นำาผลท่ีไดไ้ปใช้ในการแกปั้ญหาขององคก์ารอยา่งมีเหตผุล บนพ้ืนฐานของการใช้กระบวนการ 

  ทางวิทยาศาสตร์ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการใช้หลักจริยธรรมทางการพยาบาลได้ 

 3. สามารถนำาเสนอโครงการหรอืสรา้งนวัตกรรมทางการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้แนวคดิและ 

  ทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล 

  ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ เพื่อการพัฒนานโยบายการบริหารและระบบบริการการพยาบาลได้

 4. มีทักษะการเป็นผู้นำา การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการระบบบริการการพยาบาล และ 

  การสรา้งความรว่มมือในการพัฒนาเครอืข่ายการบรกิารพยาบาลตลอดจนการใช้เทคโนโลยี 

  สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของระบบบริการการพยาบาล 
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 นโยบายการบริหารสาธารณสุขและระบบบริการการพยาบาล การบริหารระบบบริการการ

พยาบาล แนวคดิและทฤษฎทีางการบรหิาร ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตรต์า่งๆ ท่ีเกีย่วข้อง ประเดน็

และแนวโน้มระบบบริการการพยาบาล ประสิทธิผลของการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล อิทธิพล

ของระบบบรกิารสาธารณสขุ สงัคม การเมือง กฎหมาย และหลกัจรยิธรรมท่ีมตีอ่การบรหิารระบบบรกิาร

การพยาบาล หลกัจรยิธรรมในการบรหิารระบบบรกิารสาธารณสขุ การพัฒนาเครอืข่ายทางการพยาบาล 

และแนวทางการพัฒนานโยบายการบริหารและระบบบริการการพยาบาล

 ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีท่ีคัดสรร และนำาเสนอรูปแบบการพัฒนาการ

บริหารการพยาบาล บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ

คิดอย่างมีระบบ และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีเหตุผล โดยการจัดทำาโครงการ ดำาเนินการตาม

โครงการ และประเมินผลโครงการอย่างเหมาะสม  

51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล                      (6 หนว่ยกติ)

 Nursing Quality Management 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. อธบิายววิฒันาการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบคณุภาพและการจดัการคณุภาพทางการ 

  พยาบาล รวมทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

 2. อธิบายแนวคิด หลักการและการเลือกใช้แนวคิดการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล 

  ที่หลากหลาย ประเด็นและแนวโน้มการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล

 3. พัฒนาดัชนีในการประเมินตามแนวคิด ทฤษฎีการประเมินคุณภาพที่คัดสรร  

 4. ประยุกต์การจัดระบบคุณภาพในองค์การพยาบาลทุกระดับ

 5. วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการพยาบาล เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการการ 

  จัดการคุณภาพ

 6. แสดงความเป็นผู้นำาที่มีจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสื่อสาร ประสานงาน และ 

  ทำางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ววัิฒนาการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัระบบคณุภาพและการจดัการคณุภาพ แนวคิด หลกัการและ 

การเลือกใช้ แนวคิดการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลที่หลากหลาย ประเด็นและแนวโน้มการจัดการ

คณุภาพทางการพยาบาล แนวคดิการประเมิน ดชันใีนการประเมิน และการประยุกตก์ารจดัระบบคณุภาพ

ในองค์การพยาบาลทุกระดับ



29
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 ฝึกปฏิบัติการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพและการจัดการคุณภาพ ผลการวิจัย  

และหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์กรณีศึกษา ประเด็นและแนวโน้มการจัดการคุณภาพการพยาบาล  

นำาเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม และพัฒนาโครงการการจัดการคณุภาพการพยาบาล การดำาเนนิ 

โครงการ การประเมินผลโครงการ รวมทั้งการฝึกความเป็นผู้นำาที่มีจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ติดต่อสื่อสารและการทำางานเป็นทีม 

51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล         (6 หนว่ยกติ)

 Seminar Issues and Trends in Nursing Administration

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม สถานการณ์ การบริหารระบบบริการการพยาบาลและ 

  อิทธิพลของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

 2. นำาเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาลในอนาคตที่เลือกสรร ที่สอดคล้องกับ 

  บริบทของสังคม การเมือง กฎหมายและจริยธรรมและอื่นๆ

 3. ฝกึปฏบัิตโิดยการประยกุตแ์นวคดิท่ีคดัสรรและนำาเสนอรปูแบบการพัฒนาการบรหิารการ 

  พยาบาล การจัดทำาโครงการ ดำาเนินการตามโครงการ และการประเมินผล โดยใช้วิธีการ 

  ที่เหมาะสมในการนำาเสนอ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม สถานการณ์ การบริหารระบบบริการการพยาบาลและ

อิทธิพลของระบบสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง นำาเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาลในอนาคตท่ี

เลือกสรรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง กฎหมายและจริยธรรมและอื่นๆ 

 ฝกึปฏบัิตโิดยการประยุกตแ์นวคดิท่ีคดัสรรนำาเสนอรปูแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาล 

การจัดทำาโครงการ ดำาเนินการตามโครงการ และการประเมินผลที่เหมาะสม

51713  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล   (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Organization and Human Resources Management

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. อธิบายทฤษฎีการจัดการและกระบวนการจัดการองค์การทางการพยาบาลได้

 2. วิเคราะห์รูปแบบการจัดการทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้

 3. อธิบายทฤษฎีรูปแบบ และการพัฒนาภาวะผู้นำาทางการพยาบาลได้

 4. อธิบายทฤษฎีและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาลได้

 5. วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎกีารจดัการและกระบวนการจดัการองคก์ารทางการพยาบาลในสถานบรกิารสาธารณสขุ

ระดับต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การนำา และการควบคุมทฤษฎี 

ภาวะผูน้ำา การพัฒนาภาวะผูน้ำาทางการพยาบาล รวมท้ังการจดัการทรพัยากรมนษุย์ทางการพยาบาล เชิง

กลยุทธ์์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การธำารงรักษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

51794  วิทยานิพนธ์ (การบริหารการพยาบาล)     (12 หนว่ยกติ)

 Thesis (Nursing Administration) 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

 1. เลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สืบค้น ทบทวน และวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะทำาวิทยานิพนธ์อย่างมี 

  จริยธรรม

 3. ออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์อย่างมีจริยธรรมการวิจัย

 4. เขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. รวบรวม วิเคราะห์ และนำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์อย่างมีจริยธรรม

 7. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

 8. นำาเสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

 9. เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์อย่างมีจริยธรรม

 10. เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนการทำาวทิยานพินธท์างการพยาบาล จรยิธรรมในการทำาวิทยานพินธ ์การเลอืกปัญหา

การวิจัย การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยอย่างมีจริยธรรมการวิจัย  

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยมีการพิทักษ์สทิธกิลุม่ตัวอย่างวิจยั การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมลู การอภปิราย

และสรปุผลการวจิยั การนำาเสนอและสอบป้องกนัวิทยานพินธ ์การเขียนรายงานวิทยานพินธฉ์บับสมบูรณ ์

การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่อย่างมีจริยธรรมการวิจัย 
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51795  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการพยาบาล)   (6 หนว่ยกติ)

 Independent Study (Nursing Administration) 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 

 1. มีทักษะในการเลือกศึกษาและเสนอโครงการการค้นคว้าอิสระในประเด็นหรือปัญหาเก่ียวกับ 

  การบริหารการพยาบาล 

 2. สามารถสืบค้น ทบทวน และวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะทำาการศึกษา 

  ค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม

 3. สามารถออกแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลได้อย่างมีจริยธรรม

 4. มีความรูค้วามสามารถในการเขียนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อิสระทางการบรหิาร 

  การพยาบาล

 5. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหาร 

  การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม

 6. สามารถนำาเสนอและสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาล

 7. สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ 

  อย่างมีจริยธรรม

 8. สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบรหิารการพยาบาลเพ่ือการเผยแพร ่

  อย่างมีจริยธรรม  

 คำาอธิบายชุดวิชา

  กระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระในประเด็นหรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการพยาบาล  

การเสนอโครงการ การวิเคราะห์วรรณคดีท่ีเกี่ยวข้อง การพัฒนานวัตกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ การนำาเสนอข้อมูล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ 

ผลการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม

51796  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์           (6 หน่วยกิต)

          Graduate Professional Experience in Nursing

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือเสรมิสรา้งทักษะการสรา้งวิสยัทัศน ์การวางแผนกลยทุธ ์การตดัสนิใจ การแกไ้ขปัญหา  

  การพัฒนาและการสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการบริหารทางการพยาบาล 

 2. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำาหรับการเป็นผู้นำาทางวิชาการในวิชาชีพ 

 3. เพื่อส่งเสริมทักษะการทำางานแบบมีส่วนร่วมและทำางานเป็นทีม
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 4. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณท์างด้านการบรหิารการพยาบาลท้ังในและตา่งประเทศ 

 5. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและนักบริหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาลและระบบ

บริการสุขภาพท้ังในและต่างประเทศ และการเสริมสร้างทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์  

การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการบริหารทางการ

พยาบาล การพัฒนาให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมสำาหรบันกับรหิารและการเป็นผูน้ำาทางวิชาการในวิชาชีพ 

การเสริมสร้างทักษะการทำางานแบบมีส่วนร่วมและการทำางานเป็นทีมและเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาวิชาชีพทางการพยาบาล

 89701 นโยบายและระบบสขุภาพ ภาวะผูน้ำา แนวคดิทฤษฎีทางการพยาบาลและ    (6 หนว่ยกิต)

 บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

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

 and Community Nurse Practitioner’s Roles  

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระบบ 

  สุขภาพนโยบายสุขภาพ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับสุขภาพ และรูปแบบการจัดระบบบริการ 

  สุขภาพแบบบูรณาการ รวมถึงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขได้ 

 2.  อธิบายและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ 

  ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้ 

 3.  อธิบายภาวะผู้นำา การสร้างศักยภาพผู้นำา และบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏิบัต ิ

  ชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม สิทธิผู้ป่วย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

 4.  วิเคราะห์บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและแนวทางการพัฒนาได้ 

 5.  อธิบายแนวคิดการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วิเคราะห์บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

  และแนวทางการพัฒนาได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ 

กฎหมายท่ีเกีย่วกบัสขุภาพ รปูแบบการจดัระบบบรกิารสขุภาพแบบบูรณาการ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ 

แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน ภาวะผู้นำา การสร้างศักยภาพผู้นำา และบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโดย 
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ยึดหลกัจริยธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาบทบาทผูป้ฏบัิตกิารพยาบาล

ขั้นสูง แนวคิดการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและแนวทางการพัฒนา

89702   การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ             (6 หนว่ยกติ)

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1    

 Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and 

 Community Nurse Practitioner Practice I 

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบ้ืองต้นตาม 

  ขอบเขตของกฎหมายได้ 

 2.  อธิบายพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาขั้นสูง และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยาได้ 

 3.  วเิคราะห์ปัญหาสขุภาพท่ีพบบ่อยจากกรณศีกึษาในเดก็ วัยรุน่ ผู้ใหญ่ ผูส้งูอายุ และอธบิาย 

  พยาธิสรีรภาพของโรค รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มในการรักษาโรค 

  เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวได้ 

 4.  ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม วินิจฉัยแยกโรค และรักษาโรคเบื้องต้นแก่กรณีศึกษา 

  ทุกช่วงวัยท่ีมีปัญหาสุขภาพท้ังในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน เรื้อรัง และบันทึกรายงาน 

  การรักษาพยาบาลได้  

 5.  อธบิายการสรา้งเสรมิภมิูคุม้กนัโรค วางแผนครอบครวั ให้คำาปรกึษา และสง่เสรมิศกัยภาพ 

  ในการดูแลตนเองของกรณีศึกษาและครอบครัว โดยคำานึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิ 

  และความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมได้ 

 6.  ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม วินิจฉัยแยกโรค และให้การรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ 

  บรกิารทุกช่วงวยัท่ีมีปัญหาสขุภาพท้ังในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลนั เรือ้รงั สง่ตอ่ และตดิตาม 

  ผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังบันทึกรายงาน 

  การรักษาพยาบาลได้  

 7. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ให้คำาปรึกษา และส่งเสริมศักยภาพในการ 

  ดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว โดยคำานึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและ 

  ความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมได้

 8. วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

  การบริการได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบ้ืองต้นตามขอบเขตของ

กฎหมาย พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาขั้นสูงและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยา ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน

วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ พยาธิสรีรภาพ การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การวินิจฉัย 

แยกโรคและการรักษาโรคเบ้ืองต้นแก่บุคคลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังโดยใช้ยา 

สมุนไพร การทำาหัตถการ และการส่งต่อ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การให้

คำาปรึกษา การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคลและครอบครัว โดยคำานึงถึงประเด็นทาง 

จริยธรรม สิทธิและความเป็นปัจเจกของบุคคล บนพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรม การประเมินผล 

การรักษาและให้การดูแลต่อเนื่อง การบันทึกรายงานการรักษาพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มในการ 

รักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว 

 ปฏบัิตกิารพยาบาลเวชปฏบัิตชุิมชนภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ โดย

การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม วินิจฉัยแยกโรค รักษาโรคเบื้องต้น ส่งต่อ ติดตามผลการรักษา

อย่างตอ่เนือ่ง และบันทึกรายงานการรกัษาพยาบาล วิเคราะห์ระบบบรหิารจดัการสขุภาพในสถานบรกิาร

ระดับปฐมภูมิเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ 

89703   วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ     (6 หนว่ยกติ)

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2             

 Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and 

 Community Nurse Practitioner Practice II 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายแนวคิดทางวิทยาการระบาด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงและการกระจายของปัญหา 

   สขุภาพท่ีพบบ่อยในชุมชน การเฝา้ระวัง การคัดกรอง การสอบสวนและการควบคมุปัญหา 

   สุขภาพ รวมถึงการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้ 

 2.  อธบิายแนวคดิ หลกัการ เป้าหมายการพยาบาลชมุชนขัน้สงู กระบวนการพยาบาลชุมชน 

   ในการดูแลสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน การป้องกันและ 

   ควบคุมโรคและการบาดเจ็บ การพยาบาลและการฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน 

   ในชุมชนได้ 

 3.  อธิบายกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ กระบวนการทำางานร่วมกับ 

   ชุมชน การเสริมสร้างพลังอำานาจบุคคลและชุมชนได้ 

 4.  จัดทำาฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพของชุมชน ประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ 

   ในชุมชน จัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา ค้นหาสำาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของปัญหาได้ 
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 5.  จดัทำาโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสขุภาพในชุมชนแบบองคร์วมระดบับุคคล ครอบครวั 

   และชุมชน ดำาเนินการตามโครงการและประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. ให้การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวท่ีมีปัญหาซับซ้อนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อ 

  ได้เหมาะสม และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้านได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิทางวทิยาการระบาด การประยุกต์ใช้วทิยาการระบาดในการพยาบาลชุมชน แนวคิดและ

ทฤษฎท่ีีคดัสรรซ่ึงเกีย่วข้องกบัการพยาบาลชุมชนข้ันสงู กระบวนการพยาบาลชมุชนในการดแูลสขุภาพ

และการส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน การป้องกัน ควบคุมโรคและการบาดเจ็บ การดูแล

ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

ชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอำานาจด้านสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว 

และชุมชน การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ การประเมินผลโครงการสุขภาพในชุมชน และ 

การบริหารจัดการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูล 

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในสถานการณ์จริงของชุมชน  

89704   การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน      (6 หนว่ยกติ)

 Nursing Care for Clients with Chronic Illness in Community 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรัง  

  โรคเรื้อรังท่ีซับซ้อนและพบบ่อยในชุมชน รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม 

  การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนได้ 

 2.  ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมในผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย 

  วินิจฉัยปัญหาและปัจจัยเสี่ยง และรักษาโรคตามขอบเขตของกฎหมาย รวมท้ังให้การ 

  รักษาอย่างต่อเนื่องได้ 

 3. ให้การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รงัทุกช่วงวัยในทุกสภาวะและครอบครวัท่ีบ้านอย่างตอ่เนือ่ง เนน้ 

  การพัฒนาศกัยภาพของผูป่้วย ครอบครวัและชุมชนในการดแูลตนเองตามบรบิทของสงัคม 

  วัฒนธรรม และประเมินผลการพยาบาลได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคเรื้อรัง 

ท่ีซับซ้อนและพบบ่อยในชุมชน การประเมินภาวะสขุภาพอยา่งเป็นองคร์วมในผู้ใช้บรกิารทุกชว่งวัย การ

วนิจิฉัยอาการกำาเรบิ การรกัษาตอ่เนือ่ง การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รงัทุกช่วงวัยในทุกสภาวะ การฟ้ืนฟูสภาพ 

การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การป้องกันการกลับเป็นซำ้า การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลตนเอง การ

เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน การสร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และการดูแลต่อเนื่อง 

ที่บ้าน ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการจัดการปัญหาของกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังทุกช่วงวัยตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการประเมินภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาและ

ปัจจยัเสีย่ง ออกแบบบรกิารสขุภาพท่ีสรา้งสรรค์โดยใชแ้นวคดิทฤษฎ ีหลกัฐานเชงิประจกัษ์ หรอืนวตักรรม

ทางการพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัวท่ีบ้านอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับการ

พัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเองตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

และประเมินผลการพยาบาล  

89705  การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันและ (6 หนว่ยกติ)

 ควบคุมโรคในชุมชน     

 Health Promotion, Health Behavior Development, 

 Prevention and Disease Control in Community 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธบิายแนวคดิ ทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ ปัจจัยท่ีมผีลตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ กลวิธ ี

  ในการสรา้งเสรมิสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพของบุคคลตลอดอายุขัยและตามพัฒนาการ 

  ของครอบครัว กลุ่มเฉพาะ กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชนได้ 

 2.  วิเคราะห์การสนับสนุนด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีและคุณภาพ 

  ชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ 

 3.  วเิคราะห์ความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมสขุภาพกบัภาวะสขุภาพ ปจัจยัท่ีมผีลตอ่พฤตกิรรม 

  สุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน กลวิธีและกระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน 

  พฤติกรรมสุขภาพได้ 

 4.  อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

  ในชุมชนได้ 
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 คำาอธิบายชุดวิชา  

 แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ กลวิธีในการ

สรา้งเสรมิสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพตลอดอายุขัยของบุคคลและตามพัฒนาการของครอบครวั การ

สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชน การสนับสนุนด้านนโยบายและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชน กลวิธีและกระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการป้องกันและควบคุมโรค

ติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในชุมชน 

89797  การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)    (6 หนว่ยกติ)

 Independent Study (Community Health Nurse Practitioner)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 

 1.  สามารถเลือกปัญหาในการศึกษาวิจัย สังเคราะห์ความรู้ สร้างมาตรฐาน หรือพัฒนา 

  นวัตกรรม 

 2.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและนำาเสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 3.  สามารถวิเคราะห์หรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 4.  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนำาเสนอข้อมูลสำาหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 5.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

 6.  สามารถเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลือกปัญหาสำาหรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย สังเคราะห์ความรู้ สร้างมาตรฐาน หรือ

พัฒนานวัตกรรมโดยการเขียนโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงการ การวิเคราะห์หรือทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นำาเสนอและสอบปกป้องการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ การเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  

89798  วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)             (12 หนว่ยกติ)

 Thesis (Community Health Nurse Practitioner)

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ 

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 
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 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและนำาเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ 

 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 7.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ 

 8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 

 9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่  

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลือกปัญหาการวิจัย การสำารวจ และวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การออกแบบ 

การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์  

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

89799  การอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพยาบาลเวชปฏิบตัชิมุชน   (6 หนว่ยกติ)

 Graduate Professional Experience in Community Health Nurse Practitioner 

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1.  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท้ังในและ 

  ต่างประเทศ 

 2.  พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสำาหรับการเป็นผู้นำาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ 

  ชุมชน 

 3.  ใช้เทคนิคในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการเจรจาต่อรองในงานพยาบาล 

  เวชปฏิบัติชุมชนได้ 

 4.  พัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหา และการทำางานเป็นทีม รวมท้ังเสรมิสรา้งความมีคณุธรรม 

  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท้ังในและ 

ตา่งประเทศ การพัฒนาตนเองให้มีบุคลกิภาพท่ีเหมาะสมสำาหรบัการเป็นผูน้ำาวิชาชีพการพยาบาล เทคนคิ

ในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการเจรจาต่อรองในงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพัฒนา

ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม การเสริมสร้างและเพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการคุณภาพการพยาบาล 

การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

 ทางการพยาบาล

การบริหารระบบบริการการพยาบาล 

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 

 การรักษาโรคเบื้องต้นและ

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 

การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

 

การวจิยัทางการพยาบาล สถติิและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการพยาบาล)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพยาบาล

 เวชปฏิบัติชุมชน)

การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

 พยาบาลศาสตร์ 

นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎี

 ทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาล

 เวชปฏิบัติชุมชน 

นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ

วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

    

วิทยานิพนธ์ (การบริหารการพยาบาล)

วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

สมัมนาประเดน็และแนวโนม้ทางการบรหิารการพยาบาล 

Nursing Quality Management 

Nursing Organization and Human 

 Resources Management

Nursing Service System Administration 

Advanced Health Assessment, 

 Primary Medical Care and 

 Community Nurse Practitioner Practice I

Nursing Care for Clients with Chronic Illness 

 in Community

Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics 

Independent Study (Nursing Administration) 

Independent Study (Community Health 

 Nurse Practitioner)

Health Promotion, Health Behavior Development,  

 Prevention and Disease Control in Community

Graduate Professional Experience in 

 Community Health Nurse Practitioner

Graduate Professional Experience in Nursing 

  

Health Policy and Health System, Leadership, 

 Concepts and Theories in Nursing and 

 Community Nurse Practitioner’s Roles   

Health Policy, Health System and Service 

Epidemiology, Advanced Community Health

 Nursing and Community Nurse Practitioner

 Practice II

Thesis (Nursing Administration) 

Thesis (Community Health Nurse Practitioner)

Seminar Issue and Trends in Nursing Administration 
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมใจ	พุทธาพิทักษ์ผล

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

 
บรรณาธิการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิพร	มูลศาสตร์

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2559

     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
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