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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศวิทยา และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีตา่ งๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนและการได้รบั บริการ
สุขภาพ นำ�ไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุข และระบบบริการพยาบาล เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงมีความจำ�เป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหาร
การพยาบาล ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552
และปรับปรุงครัง้ ทีส่ อง ในปี พ.ศ. 2555 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
หลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ส่วนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (TQF) เปิดสอนครั้งแรกใน
ปีการศึกษา 2556
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สภาการพยาบาล และสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วดังนี้
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2555) สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555) สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 และสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
			 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและมีความสามารถดังนี้
			 1) มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ชี้นำ�ความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับ
สังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล
			 2) มีความรอบรู้ในเนือ้ หาสาระของศาสตร์ทางการบริหารการพยาบาล และแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาล
			 3) สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการบริหารทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และกฎหมาย
			 4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขัน
และต่อเนื่อง
			 5) มีภาวะผู้นำ� สามารถบริหารจัดการ และสามารถทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
			 6) สามารถทำ�การวิจยั หรือโครงการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการบริหารการพยาบาล ตลอดจน
เผยแพร่ผลการวิจัยอย่างมีมาตรฐาน
			 7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ หรือวิธี
แก้ไขปัญหาทางการบริหารการพยาบาลที่ซับซ้อน
			 8) มีทกั ษะในการทำ�งานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ แก้ไข
ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
			 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและมีความสามารถดังนี้
			 1) มีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการดำ�รงชีวิตและปฏิบัติงาน เป็นผู้ชี้นำ�ความถูกต้อง
และสือ่ ความคิดทีด่ งี ามให้กบั สังคม และมีทกั ษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
			 2) มีความรอบรูใ้ นศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ สุขภาวะ และปัญหาสุขภาพของประชาชน
			 3) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคลและชุมชน
ได้อย่างมีวจิ ารณญาณและเป็นระบบเพือ่ วางแผนแก้ไขปัญหาทีซ่ บั ซ้อนทางการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
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			 4) สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการทำ�วิจัย จัดทำ�โครงการ
แก้ปัญหา/พัฒนาบริการสุขภาพ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาล และ
เผยแพร่ผลงานได้อย่างมีมาตรฐาน
			 5) มีภาวะผู้นำ� สามารถบริหารจัดการและสามารถทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
			 6) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง การศึกษาหาความรู้และ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
			 7) มีทักษะในการสื่อสารและการทำ�งานเป็นทีม การร่วมมือกับทีมสุขภาพ ผู้นำ�ชุมชน
และประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการและชุมชน
			 8) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำ�ฐานข้อมูลสุขภาพในชุมชนและ
ค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
			 9) สามารถปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว
กลุม่ บุคคลและชุมชนทีม่ ปี ญั หาซับซ้อนบนพืน้ ฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม
ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพือ่ พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐาน
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) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เลขานุการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล)
9) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
(อาจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล)
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4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
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 ทองคำ�รอด
กรรมการ
8) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ
(อาจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1)		 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ประธานกรรมการ
			 (รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล)
2)		 ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
กรรมการ
			 (อาจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองคำ�รอด)
3)		 ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
กรรมการ
			 (รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี)
4)		 ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
			 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข)
5)		 ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา		
กรรมการ
			 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

6)		 ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
			 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์)		
7)		 ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
			 (อาจารย์ ดร.ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข) 		
8)		 เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
			 (นางธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์)

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร
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กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

6.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.		
พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์),
		
Ph.D. Charles Sturt University
เรณุการ์ ทองคำ�รอด, 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 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ปพส., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข, อาจารย์ ดร.		
วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
		
ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
มุกดา หนุ่ยศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.		
วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด),
		
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
		
มหาวิทยาลัยมหิดล
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วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
สุทธีพร มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		

วท.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง
		
บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
พัทยา แก้วสาร, อาจารย์ ดร.		
		
		
มุกดา หนุ่ยศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
เรณุการ์ ทองคำ�รอด, อาจารย์ ดร.		
		
วณิภา ทับเที่ยง, อาจารย์		
		
วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.
		

ปพส., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์),
Ph.D., Charles Sturt University
วท.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์),
Ph.D. (Nursing Administration)
University of Kansas
ปพส., M.N. (Nursing) (First Class Hons.),
Ph.D. (Maternal and child Nursing)
Griffith University
วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด),
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.บ., พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช), พย.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.บ., พย.ม. (การพยาบาลอนามัยชุมชน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา),
วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.บ., วท.ม., พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สุทธีพร มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
สุพัตรา ช่างสุพรรณ, อาจารย์ 		
		
สุมัจฉรา มานะชีวกุล, อาจารย์
อารี ชีวเกษมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
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วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พย.บ., พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.บ., พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., ค.ม. (การบริหารการพยาบาล),
Ph.D., Charles Sturt University

8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
ชื่นจิตร โพธิศัพท์สุข, อาจารย์ ดร.
ศรีนวล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),
ส.ด. (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
ค.บ., วท.ม., กศ.ด. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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9. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี้
9.1		 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
9.2		 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน

10. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
10.1		นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
10.2		นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม
เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ
รับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล และแขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน แล้วโดยอาจบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒดิ งั กล่าวเป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะ
สำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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12. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
12.1		การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา ดังนั้น
นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรของตน
ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด หรือเลือกเรียนเพียง
1 ชุดวิชา สำ�หรับชุดวิชาที่เหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ
				หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชา
ตามที่กำ�หนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน
การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำ�หรับการลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำ�ได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
				หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำ�หนด
6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำ�เสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อน
สำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
12.2		การลงทะเบี ย นเรี ย นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาพิ จารณาจากโครงสร้ า งของ
หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทาง
การเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชา
ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
12.3		การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลที่
มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จัดทำ�รายงานและส่งงานที่ได้รบั มอบหมาย
เข้าร่วมสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานทีท่ ม่ี หาวิทยาลัย
กำ�หนด
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12.4		หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
				ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
				มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
				อำ�เภอปากเกร็ด 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		หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลี่ยนคำ�นำ�หน้าชื่อ - ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการ
ศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงาน
ผลการศึกษารวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียนและการสอน สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย
โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
				สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				ตู้ ปณ. 55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
				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)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Master of Nursing Science (Nursing Administration)
M.N.S. (Nursing Administration)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาไม่ตาํ่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภาการพยาบาลรับรองในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50
3) มีประสบการณ์ดา้ นการบริหารจัดการในองค์การด้านสุขภาพภาครัฐหรือเอกชนไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน
5) มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ
6) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้

หมายเหตุ ผูส้ มัครทีม่ คี ณุ สมบัตติ ามข้อ 2 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อาทิ สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีตํ่ากว่า 2.5 คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณา
		
เป็นรายกรณี		

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาแกน
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
ค. หมวดวิชาเลือก
1
ง. วิทยานิพนธ์		
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
12
12
6
12
ไม่นับหน่วยกิต

(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) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
			 เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
			 ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาแกน
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ค. หมวดวิชาเลือก
1
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
12
18
6
6
ไม่นับหน่วยกิต

(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) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ 		* นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ ในภาคการศึกษาสุดท้าย
			 ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		

51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ
51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล
51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล
51794 วิทยานิพนธ์
----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล
89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
51794 วิทยานิพนธ์
51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
		
ปีที่ 1 ภาคปลาย
		
ปีที่ 2 ภาคต้น
		
		
		
		
ปีที่ 2 ภาคปลาย
		
			

51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ
51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล
51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล
51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล
----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล
89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

		

รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)
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แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Health Nurse Practitioner

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
Master of Nursing Science (Community Health Nurse
Practitioner)
M.N.S. (Community Health Nurse Practitioner)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาทางการพยาบาลไม่ตาํ่ กว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า 2.50
3) มีประสบการณ์ในการทำ�งานด้านการพยาบาลในหน่วยงานด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4) มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) จาก
หลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง
5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน และ
6) มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

หมายเหตุ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจาก
		
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาแกน
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2
ค. หมวดวิชาเลือก
1
ง. วิทยานิพนธ์ 		
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
12
12
6
12
ไม่นับหน่วยกิต

2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
		 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ� 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 		* โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
			 เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ง. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 89798 วิทยานิพนธ์
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาแกน
2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
3
ค. หมวดวิชาเลือก
1
ง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

หน่วยกิต
12
18
6
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)
		 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ� แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล
			
และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ
			
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
		 89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ
			
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
		 89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
หมายเหตุ		 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาค
			 การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

22
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

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 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในภาค
			 การศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคต้น 89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ� 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
			
		
89702
			

นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ� แนวคิดทฤษฎี
ทางการพยาบาล และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
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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 รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
51707
51708
51709
51711
51712
51713
51794
51795
51796
89701
89702
89703
89704
89705
89797
89798
89799

51222001
51222002
51223002
51223003
51223001
51222003
51224001
51224002
51225001
51232001

รายชื่อชุดวิชา
การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ
การบริหารระบบบริการการพยาบาล
การจัดการคุณภาพการพยาบาล
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการบริหารการพยาบาล
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล
วิทยานิพนธ์ (การบริหารการพยาบาล)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการพยาบาล)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ� แนวคิดทฤษฎีทาง
การพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

51233001 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
51233002 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
51233003 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
51233004 การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
51234002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
51234001 วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
51235001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน

ภาคต้น ภาคปลาย























หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(6 หน่วยกิต)

ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
ออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลได้
ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลได้
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ได้
มีคุณธรรม จริยธรรมในการวิจัยและนำ�ผลงานวิจัยไปใช้

คำ�อธิบายชุดวิชา
ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย
ในงานพยาบาล การเลือกใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จริยธรรมในการวิจัยและการนำ�ผลงานการวิจัยไปใช้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย
ทางการพยาบาล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

51708 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ
Health Policy, Health System and Service
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
		
		
2.
		
		
		
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการพัฒนา
สุขภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพ
การเงิน การคลังทางด้านสุขภาพของประเทศ ประเด็นปัญหาและแนวโน้มการจัดการระบบ
สุขภาพเพื่อสุขภาพของสังคมไทย
สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
สุขภาพ รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ
การจัดการและการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพ การเงิน
การคลังทางด้านสุขภาพของประเทศ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของปัญหาสุขภาพ
ทรัพยากรและบริบทของสังคม
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3. สามารถวิเคราะห์รปู แบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาระบบสุขภาพและ
		 การบริการทางการพยาบาล

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ รูปแบบ
การจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนา
ระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพ การเงิน การคลังทางด้านสุขภาพของประเทศ ประเด็นและ
แนวโน้มการจัดการระบบสุขภาพ การวิเคราะห์ประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
ระบบสุขภาพและการบริการทางการพยาบาลเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล
Nursing Service System Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
		
		
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
		
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรูค้ วามเข้าใจนโยบายการบริหารสาธารณสุขและระบบบริการการพยาบาล แนวคิด
และทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาลและศาสตร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารระบบบริการและปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการบริหารระบบบริการการพยาบาล
ประเด็นและแนวโน้มระบบบริการการพยาบาล การพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาล
หลักจริยธรรมในการบริหารระบบบริการสาธารณสุข และแนวทางการพัฒนานโยบาย
การบริหาร และระบบบริการการพยาบาล
สามารถประเมินและวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารจัดการระบบบริการการพยาบาล
ในปัจจุบันตลอดจน ประเด็นและแนวโน้มด้านสุขภาพและระบบบริการพยาบาล และ
นำ�ผลทีไ่ ด้ไปใช้ในการแก้ปญั หาขององค์การอย่างมีเหตุผล บนพืน้ ฐานของการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการใช้หลักจริยธรรมทางการพยาบาลได้
สามารถนำ�เสนอโครงการหรือสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ เพื่อการพัฒนานโยบายการบริหารและระบบบริการการพยาบาลได้
มีทักษะการเป็นผู้นำ� การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการระบบบริการการพยาบาล และ
การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายการบริการพยาบาลตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของระบบบริการการพยาบาล
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คำ�อธิบายชุดวิชา
นโยบายการบริหารสาธารณสุขและระบบบริการการพยาบาล การบริหารระบบบริการการ
พยาบาล แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ประเด็น
และแนวโน้มระบบบริการการพยาบาล ประสิทธิผลของการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาล อิทธิพล
ของระบบบริการสาธารณสุข สังคม การเมือง กฎหมาย และหลักจริยธรรมทีม่ ตี อ่ การบริหารระบบบริการ
การพยาบาล หลักจริยธรรมในการบริหารระบบบริการสาธารณสุข การพัฒนาเครือข่ายทางการพยาบาล
และแนวทางการพัฒนานโยบายการบริหารและระบบบริการการพยาบาล
ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่คัดสรร และนำ�เสนอรูปแบบการพัฒนาการ
บริหารการพยาบาล บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
คิดอย่างมีระบบ และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีเหตุผล โดยการจัดทำ�โครงการ ดำ�เนินการตาม
โครงการ และประเมินผลโครงการอย่างเหมาะสม

51711 การจัดการคุณภาพการพยาบาล		
Nursing Quality Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
3.
4.
5.
		
6.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายวิวฒ
ั นาการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับระบบคุณภาพและการจัดการคุณภาพทางการ
พยาบาล รวมทั้งศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
อธิบายแนวคิด หลักการและการเลือกใช้แนวคิดการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล
ที่หลากหลาย ประเด็นและแนวโน้มการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล
พัฒนาดัชนีในการประเมินตามแนวคิด ทฤษฎีการประเมินคุณภาพที่คัดสรร
ประยุกต์การจัดระบบคุณภาพในองค์การพยาบาลทุกระดับ
วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการพยาบาล เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาโครงการการ
จัดการคุณภาพ
แสดงความเป็นผู้นำ�ที่มีจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสื่อสาร ประสานงาน และ
ทำ�งานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น

คำ�อธิบายชุดวิชา
วิวฒ
ั นาการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับระบบคุณภาพและการจัดการคุณภาพ แนวคิด หลักการและ
การเลือกใช้ แนวคิดการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลที่หลากหลาย ประเด็นและแนวโน้มการจัดการ
คุณภาพทางการพยาบาล แนวคิดการประเมิน ดัชนีในการประเมิน และการประยุกต์การจัดระบบคุณภาพ
ในองค์การพยาบาลทุกระดับ
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ฝึกปฏิบัติการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพและการจัดการคุณภาพ ผลการวิจัย
และหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์กรณีศึกษา ประเด็นและแนวโน้มการจัดการคุณภาพการพยาบาล
นำ�เสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสม และพัฒนาโครงการการจัดการคุณภาพการพยาบาล การดำ�เนิน
โครงการ การประเมินผลโครงการ รวมทั้งการฝึกความเป็นผู้นำ�ที่มีจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ติดต่อสื่อสารและการทำ�งานเป็นทีม

51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล
Seminar Issues and Trends in Nursing Administration
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
3.
		
		

		

(6 หน่วยกิต)

วิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม สถานการณ์ การบริหารระบบบริการการพยาบาลและ
อิทธิพลของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
นำ�เสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาลในอนาคตที่เลือกสรร ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคม การเมือง กฎหมายและจริยธรรมและอื่นๆ
ฝึกปฏิบตั โิ ดยการประยุกต์แนวคิดทีค่ ดั สรรและนำ�เสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการ
พยาบาล การจัดทำ�โครงการ ดำ�เนินการตามโครงการ และการประเมินผล โดยใช้วิธีการ
ที่เหมาะสมในการนำ�เสนอ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม สถานการณ์ การบริหารระบบบริการการพยาบาลและ
อิทธิพลของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง นำ�เสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาลในอนาคตที่
เลือกสรรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง กฎหมายและจริยธรรมและอื่นๆ
ฝึกปฏิบตั โิ ดยการประยุกต์แนวคิดทีค่ ดั สรรนำ�เสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาล
การจัดทำ�โครงการ ดำ�เนินการตามโครงการ และการประเมินผลที่เหมาะสม

51713 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล 		
Nursing Organization and Human Resources Management
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

อธิบายทฤษฎีการจัดการและกระบวนการจัดการองค์การทางการพยาบาลได้
วิเคราะห์รูปแบบการจัดการทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้
อธิบายทฤษฎีรูปแบบ และการพัฒนาภาวะผู้นำ�ทางการพยาบาลได้
อธิบายทฤษฎีและกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาลได้
วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการจัดการและกระบวนการจัดการองค์การทางการพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุข
ระดับต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การ การนำ� และการควบคุมทฤษฎี
ภาวะผูน้ �ำ การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ ทางการพยาบาล รวมทัง้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล เชิง
กลยุทธ์์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การธำ�รงรักษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน

51794 วิทยานิพนธ์ (การบริหารการพยาบาล)					
Thesis (Nursing Administration)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
2.
		
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

เลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สืบค้น ทบทวน และวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์อย่างมี
จริยธรรม
ออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์อย่างมีจริยธรรมการวิจัย
เขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
พัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
รวบรวม วิเคราะห์ และนำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์อย่างมีจริยธรรม
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
นำ�เสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์อย่างมีจริยธรรม
เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่อย่างมีจริยธรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา
กระบวนการทำ�วิทยานิพนธ์ทางการพยาบาล จริยธรรมในการทำ�วิทยานิพนธ์ การเลือกปัญหา
การวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยอย่างมีจริยธรรมการวิจัย
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยมีการพิทกั ษ์สทิ ธิกลุม่ ตัวอย่างวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำ�เสนอข้อมูล การอภิปราย
และสรุปผลการวิจยั การนำ�เสนอและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่อย่างมีจริยธรรมการวิจัย
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51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการพยาบาล)			
Independent Study (Nursing Administration)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
3.
4.
		
5.
		
6.
7.
		
8.
		

(6 หน่วยกิต)

มีทกั ษะในการเลือกศึกษาและเสนอโครงการการค้นคว้าอิสระในประเด็นหรือปัญหาเกีย่ วกับ
การบริหารการพยาบาล
สามารถสืบค้น ทบทวน และวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�การศึกษา
ค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม
สามารถออกแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลได้อย่างมีจริยธรรม
มีความรูค้ วามสามารถในการเขียนและเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหาร
การพยาบาล
สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหาร
การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม
สามารถนำ�เสนอและสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาล
สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลฉบับสมบูรณ์
อย่างมีจริยธรรม
สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาลเพือ่ การเผยแพร่
อย่างมีจริยธรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา
กระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระในประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการพยาบาล
การเสนอโครงการ การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานวัตกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ การนำ�เสนอข้อมูล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่
ผลการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม

51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
Graduate Professional Experience in Nursing
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ เสริมสร้างทักษะการสร้างวิสยั ทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา
การพัฒนาและการสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการบริหารทางการพยาบาล
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำ�หรับการเป็นผู้นำ�ทางวิชาการในวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมทักษะการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมและทำ�งานเป็นทีม
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4. เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านการบริหารการพยาบาลทัง้ ในและต่างประเทศ
5. เพือ่ เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและนักบริหาร

คำ�อธิบายชุดวิชา
การแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาลและระบบ
บริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ และการเสริมสร้างทักษะการสร้างวิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์
การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาและการสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการบริหารทางการ
พยาบาล การพัฒนาให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมสำ�หรับนักบริหารและการเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการในวิชาชีพ
การเสริมสร้างทักษะการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมและการทำ�งานเป็นทีมและเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพทางการพยาบาล

89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ �ำ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ (6 หน่วยกิต)
บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Health Policy and Health System, Leadership, Concepts and Theories in Nursing
and Community Nurse Practitioner’s Roles
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
		
2.
		
3.
		
4.
5.
		

อธิบายและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพนโยบายสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ และรูปแบบการจัดระบบบริการ
สุขภาพแบบบูรณาการ รวมถึงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขได้
อธิบายและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้
อธิบายภาวะผู้นำ� การสร้างศักยภาพผู้นำ� และบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม สิทธิผู้ป่วย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพได้
วิเคราะห์บทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและแนวทางการพัฒนาได้
อธิบายแนวคิดการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน วิเคราะห์บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
และแนวทางการพัฒนาได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน ภาวะผู้นำ� การสร้างศักยภาพผู้นำ� และบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโดย
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ยึดหลักจริยธรรม สิทธิผปู้ ว่ ย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาบทบาทผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาล
ขั้นสูง แนวคิดการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและแนวทางการพัฒนา

89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 			
Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and
Community Nurse Practitioner Practice I
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
3.
		
		
4.
		
		
5.
		
		
6.
		
		
		
7.
		
		
8.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้นตาม
ขอบเขตของกฎหมายได้
อธิบายพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาขั้นสูง และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยาได้
วิเคราะห์ปญั หาสุขภาพทีพ่ บบ่อยจากกรณีศกึ ษาในเด็ก วัยรุน่ ผู้ใหญ่ ผูส้ งู อายุ และอธิบาย
พยาธิสรีรภาพของโรค รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มในการรักษาโรค
เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวได้
ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม วินิจฉัยแยกโรค และรักษาโรคเบื้องต้นแก่กรณีศึกษา
ทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน เรื้อรัง และบันทึกรายงาน
การรักษาพยาบาลได้
อธิบายการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค วางแผนครอบครัว ให้ค�ำ ปรึกษา และส่งเสริมศักยภาพ
ในการดูแลตนเองของกรณีศึกษาและครอบครัว โดยคำ�นึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิ
และความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมได้
ประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม วินิจฉัยแยกโรค และให้การรักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้ใช้
บริการทุกช่วงวัยทีม่ ปี ญั หาสุขภาพทัง้ ในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน เรือ้ รัง ส่งต่อ และติดตาม
ผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งบันทึกรายงาน
การรักษาพยาบาลได้
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วางแผนครอบครัว ให้คำ�ปรึกษา และส่งเสริมศักยภาพในการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว โดยคำ�นึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและ
ความเป็นปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมได้
วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริการได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตของ
กฎหมาย พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาขั้นสูงและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยา ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยใน
วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ พยาธิสรีรภาพ การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การวินิจฉัย
แยกโรคและการรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรังโดยใช้ยา
สมุนไพร การทำ�หัตถการ และการส่งต่อ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การให้
คำ�ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของบุคคลและครอบครัว โดยคำ�นึงถึงประเด็นทาง
จริยธรรม สิทธิและความเป็นปัจเจกของบุคคล บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรม การประเมินผล
การรักษาและให้การดูแลต่อเนื่อง การบันทึกรายงานการรักษาพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มในการ
รักษาโรคเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
การประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม วินิจฉัยแยกโรค รักษาโรคเบื้องต้น ส่งต่อ ติดตามผลการรักษา
อย่างต่อเนือ่ ง และบันทึกรายงานการรักษาพยาบาล วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสุขภาพในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ

89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ 			
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and
Community Nurse Practitioner Practice II
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

(6 หน่วยกิต)

1. อธิบายแนวคิดทางวิทยาการระบาด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงและการกระจายของปัญหา
			 สุขภาพทีพ่ บบ่อยในชุมชน การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การสอบสวนและการควบคุมปัญหา
			 สุขภาพ รวมถึงการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้
2. อธิบายแนวคิด หลักการ เป้าหมายการพยาบาลชุมชนขัน้ สูง กระบวนการพยาบาลชุมชน
			 ในการดูแลสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน การป้องกันและ
			 ควบคุมโรคและการบาดเจ็บ การพยาบาลและการฟื้นฟู สภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
			 ในชุมชนได้
3. อธิบายกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ กระบวนการทำ�งานร่วมกับ
			 ชุมชน การเสริมสร้างพลังอำ�นาจบุคคลและชุมชนได้
4. จัดทำ�ฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพของชุมชน ประเมินและวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ
			 ในชุมชน จัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหา ค้นหาสำ�เหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของปัญหาได้
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5. จัดทำ�โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนแบบองค์รวมระดับบุคคล ครอบครัว
			 และชุมชน ดำ�เนินการตามโครงการและประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้การพยาบาลผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาซับซ้อนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อ
		 ได้เหมาะสม และดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตที่บ้านได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดทางวิทยาการระบาด การประยุกต์ใช้วทิ ยาการระบาดในการพยาบาลชุมชน แนวคิดและ
ทฤษฎีทคี่ ดั สรรซึง่ เกีย่ วข้องกับการพยาบาลชุมชนขัน้ สูง กระบวนการพยาบาลชุมชนในการดูแลสุขภาพ
และการส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน การป้องกัน ควบคุมโรคและการบาดเจ็บ การดูแล
ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ชุมชนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอำ�นาจด้านสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว
และชุมชน การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ การประเมินผลโครงการสุขภาพในชุมชน และ
การบริหารจัดการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในสถานการณ์จริงของชุมชน

89704 การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 					
Nursing Care for Clients with Chronic Illness in Community
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
		
2.
		
		
3.
		
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรัง
โรคเรื้อรังที่ซับซ้อนและพบบ่อยในชุมชน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม
การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนได้
ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมในผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย
วินิจฉัยปัญหาและปัจจัยเสี่ยง และรักษาโรคตามขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งให้การ
รักษาอย่างต่อเนื่องได้
ให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทุกช่วงวัยในทุกสภาวะและครอบครัวทีบ่ า้ นอย่างต่อเนือ่ ง เน้น
การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ว่ ย ครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเองตามบริบทของสังคม
วัฒนธรรม และประเมินผลการพยาบาลได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคเรื้อรัง
ทีซ่ บั ซ้อนและพบบ่อยในชุมชน การประเมินภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย การ
วินจิ ฉัยอาการกำ�เริบ การรักษาต่อเนือ่ ง การพยาบาลผูป้ ว่ ยเรือ้ รังทุกช่วงวัยในทุกสภาวะ การฟืน้ ฟูสภาพ
การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การป้องกันการกลับเป็นซํ้า การสร้างเสริมสุขภาพ การดูแลตนเอง การ
เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และการดูแลต่อเนื่อง
ที่บ้าน ประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการจัดการปัญหาของกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังทุกช่วงวัยตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการประเมินภาวะสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาและ
ปัจจัยเสีย่ ง ออกแบบบริการสุขภาพทีส่ ร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ หรือนวัตกรรม
ทางการพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและครอบครัวที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ผสมผสานกับการ
พัฒนาศักยภาพของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเองตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
และประเมินผลการพยาบาล

89705 การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคในชุมชน
Health Promotion, Health Behavior Development,
Prevention and Disease Control in Community
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
		
2.
		
3.
		
		
4.
		

(6 หน่วยกิต)

อธิบายแนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ กลวิธี
ในการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตลอดอายุขยั และตามพัฒนาการ
ของครอบครัว กลุ่มเฉพาะ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชนได้
วิเคราะห์การสนับสนุนด้านนโยบายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะสุขภาพ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน กลวิธีและกระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพได้
อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ในชุมชนได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ กลวิธีในการ
สร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพตลอดอายุขยั ของบุคคลและตามพัฒนาการของครอบครัว การ
สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเฉพาะ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสในชุมชน การสนับสนุนด้านนโยบายและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับภาวะสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน กลวิธีและกระบวนการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หลักการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในชุมชน

89797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)		
Independent Study (Community Health Nurse Practitioner)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.

(6 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาในการศึกษาวิจัย สังเคราะห์ความรู้ สร้างมาตรฐาน หรือพัฒนา
นวัตกรรม
มีความรู้และทักษะในการเขียนและนำ�เสนอโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สามารถวิเคราะห์หรือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าอิสระ
สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สามารถเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาสำ�หรับการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย สังเคราะห์ความรู้ สร้างมาตรฐาน หรือ
พัฒนานวัตกรรมโดยการเขียนโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเสนอโครงการ การวิเคราะห์หรือทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นำ�เสนอและสอบปกป้องการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ การเขียนรายงานผลการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์

89798 วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)		
Thesis (Community Health Nurse Practitioner)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(12 หน่วยกิต)

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์
3. สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีความรู้และทักษะในการเขียนและนำ�เสนอโครงการวิทยานิพนธ์
สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจ และวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ สอบปกป้องวิทยานิพนธ์
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน (6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Community Health Nurse Practitioner
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนทั้งในและ
ต่างประเทศ
พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำ�หรับการเป็นผู้นำ�ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน
ใช้เทคนิคในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการเจรจาต่อรองในงานพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชนได้
พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา และการทำ�งานเป็นทีม รวมทัง้ เสริมสร้างความมีคณุ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม

คำ�อธิบายชุดวิชา
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนทั้งในและ
ต่างประเทศ การพัฒนาตนเองให้มบี คุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการเป็นผูน้ �ำ วิชาชีพการพยาบาล เทคนิค
ในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการเจรจาต่อรองในงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การพัฒนา
ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำ�งานเป็นทีม การเสริมสร้างและเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

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
การวิจยั ทางการพยาบาล สถิตแิ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics
Independent Study (Nursing Administration)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารการพยาบาล)
Independent Study (Community Health
การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพยาบาล
Nurse Practitioner)
เวชปฏิบัติชุมชน)
การสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ Health Promotion, Health Behavior Development,
Prevention and Disease Control in Community
การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน
Graduate Professional Experience in
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
Community Health Nurse Practitioner
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Graduate Professional Experience in Nursing
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำ� แนวคิดทฤษฎี Health Policy and Health System, Leadership,
Concepts and Theories in Nursing and
ทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน
Community Nurse Practitioner’s Roles
Health Policy, Health System and Service
นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพและการบริการ
Epidemiology, Advanced Community Health
วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและ
Nursing and Community Nurse Practitioner
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
Practice II
Thesis (Nursing Administration)
วิทยานิพนธ์ (การบริหารการพยาบาล)
Thesis (Community Health Nurse Practitioner)
วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล Seminar Issue and Trends in Nursing Administration

51711
51713

การจัดการคุณภาพการพยาบาล
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
ทางการพยาบาล
การบริหารระบบบริการการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง
การรักษาโรคเบื้องต้นและ
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

51709
89702
89704
51707
51795
89797
89705
89799
51796
89701
51708
89703
51794
89798
51712

ไปปาก
น

เกร็ด

ไป จ.น

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ทบุรี

ไป จ.ปทุมธานี

ม.

4.5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

วัดผาสุกมณีจักร
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เมืองทองธานี
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สี่แยกบางเขน
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สี่แยกหลักสี่
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