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สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

51707 การวจิยัทางการพยาบาล สถติ ิและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพได ้

2 ออกแบบการวจัิยทางการพยาบาลได ้

3.   ใชว้ธิกีารทางสถติวิเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพได ้ 

4.   ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจัิยทางการพยาบาลได ้

5.   เขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ได ้

6.   มคีณุธรรม จรยิธรรมในการวจัิยและการนําผลงานวจัิยไปใช ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ประเภทของการวจัิยเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ การออกแบบการวจัิย กระบวนการวจัิยในงานพยาบาล  

การเลือกใชว้ธิีการทางสถิติวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ จริยธรรมในการวจัิยและ 

การนําผลงานการวจัิยไปใช ้การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจัิยทางการพยาบาล การเขยีนรายงานการวจัิย

เพือ่การเผยแพร่ 

 

51708 นโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ และการบรกิาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Policy, Health System and Service  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับสขุภาพ 

รูปแบบการจัดระบบบรกิารสุขภาพแบบบูรณาการ กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ การจัดการและการวางแผน

พัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางดา้นสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ทางดา้นสุขภาพ การเงนิ การคลัง

ทางดา้นสุขภาพของประเทศ ประเด็นปัญหาและแนวโนม้การจัดการระบบสุขภาพเพื่อสุขภาพของ

สงัคมไทย 

2.   สามารถประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับสขุภาพ รูปแบบ

การจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบูรณาการ กลยุทธใ์นการพัฒนาสุขภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนา

ระบบสขุภาพ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ การเงนิ การคลงัทางดา้นสขุภาพของประเทศ ใหส้อดคลอ้ง

กบัการเปลีย่นแปลงของปัญหาสขุภาพ ทรัพยากรและบรบิทของสงัคม 

3.   สามารถวเิคราะห์รูปแบบที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการพัฒนาระบบสุขภาพและการบริการ

ทางการพยาบาล 



2 

 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิ ทฤษฏทีีเ่กีย่วกบัระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฏหมายทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ รูปแบบการจัดระบบบรกิาร

สขุภาพแบบบูรณาการ กลยุทธใ์นการพัฒนาสขุภาพ การจัดการและการวางแผนพัฒนาระบบสขุภาพ เศรษฐศาสตร์

ทางดา้นสขุภาพ การเงนิ การคลังทางดา้นสขุภาพ ประเด็นและแนวโนม้การจัดการระบบสขุภาพ การวเิคราะหป์ระเมนิผล

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการจัดการระบบสขุภาพและการบรกิารทางการพยาบาลเพือ่สขุภาพทีด่ขีองประชาชน 

 

51709 การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Service System Administration  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1.   มคีวามรูค้วามเขา้ใจนโยบายการบรหิารสาธารณสขุและระบบบรกิารการพยาบาล แนวคดิและทฤษฎทีาง 

การบรหิาร ทฤษฎแีละแนวคดิทางการพยาบาลและศาสตรต์า่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารระบบบรกิารและ

ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อการบรหิารระบบบรกิารการพยาบาล ประเด็นและแนวโนม้ระบบบรกิารการพยาบาล 

การพัฒนาเครอืขา่ยทางการพยาบาล หลักจรยิธรรมในการบรหิารระบบบรกิารสาธารณสขุ และแนวทาง

การพัฒนานโยบายการบรหิารและระบบบรกิารการพยาบาล 

2.   สามารถประเมนิและวเิคราะหป์ระสทิธผิลของการบรหิารจัดการระบบบรกิารการพยาบาลในปัจจุบันตลอดจน

ประเด็นและแนวโนม้ดา้นสุขภาพและระบบบรกิารพยาบาล และนําผลที่ไดไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาของ

องคก์ารอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของการใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การใชข้อ้มูลเชงิประจักษ์  

และการใชห้ลกัจรยิธรรมทางการพยาบาลได ้

3.   สามารถนําเสนอโครงการหรือสรา้งนวัตกรรมทางการพยาบาลโดยประยุกตใ์ชแ้นวคดิและทฤษฎีทาง 

การบริหาร ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้มูลความรูท้ี่มีอยู่มาใช ้ 

เพือ่การพัฒนานโยบายการบรหิารและระบบบรกิารการพยาบาล 

4.  มทีักษะการเป็นผูนํ้า การวางแผนกลยุทธ ์การจัดการระบบบรกิารการพยาบาล และการสรา้งความร่วมมอื

ในการพัฒนาเครือข่ายการบริการพยาบาล ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา

ศกัยภาพของระบบบรกิารการพยาบาล 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 นโยบายการบรหิารสาธารณสขุและระบบบรกิารการพยาบาล การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาลแนวคดิและ

ทฤษฎทีางการบรหิาร ทฤษฎทีางการพยาบาลและศาสตรต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ประเด็นและแนวโนม้ระบบบรกิารการพยาบาล 

ประสทิธผิลของการบรหิารจัดการระบบบรกิารพยาบาล อทิธพิลของระบบบรกิารสาธารณสขุ สงัคม การเมอืง กฏหมาย 

และหลักจรยิธรรมที่มีต่อการบริหารระบบบรกิารการพยาบาล  หลักจรยิธรรมในการบริหารระบบบรกิารสาธารณสุข  

การพัฒนาเครอืขา่ยทางการพยาบาล  และแนวทางการพัฒนานโยบายการบรหิารและระบบบรกิารการพยาบาล 

            ฝึกปฏบิัตโิดยการประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎทีีค่ัดสรร และนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาล 

บนพื้นฐานของการใชอ้งคค์วามรูท้ีม่อียู่ การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์  การคดิอย่างมรีะบบ และการใชข้อ้มูล 

เชงิประจักษ์อยา่งมเีหตผุล โดยการจัดทําโครงการ ดําเนนิการตามโครงการ และประเมนิผลโครงการอยา่งเหมาะสม 
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51711 การจดัการคุณภาพการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Quality Management  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

1. อธิบายววิัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบคุณภาพและการจัดการคุณภาพทางการพยาบาล  

รวมทัง้ศาสตรท์างการพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. อธิบายแนวคดิ หลักการและการเลือกใชแ้นวคดิการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลที่หลากหลาย

ประเด็นและแนวโนม้การจัดการคณุภาพทางการพยาบาล 

3. พัฒนาดชันใีนการประเมนิตามแนวคดิ ทฤษฎกีารประเมนิคณุภาพทีค่ดัสรร 

4. ประยกุตก์ารจัดระบบคณุภาพในองคก์ารพยาบาลทกุระดบั 

5. วเิคราะหปั์ญหาคณุภาพการพยาบาล เสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหาและพัฒนาโครงการการจัดการคณุภาพ 

6. แสดงความเป็นผูนํ้าที่มีจรยิธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสือ่สาร ประสานงาน และทํางานเป็นทีม

ร่วมกบัผูอ้ ืน่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ววิัฒนาการ แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบคุณภาพและการจัดการคุณภาพ  แนวคดิ หลักการและการเลอืกใช ้

แนวคดิการจัดการคุณภาพทางการพยาบาลทีห่ลากหลาย ประเด็นและแนวโนม้การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล 

แนวคดิการประเมนิ ดชันใีนการประเมนิ และการประยกุตก์ารจัดระบบคณุภาพในองคก์ารพยาบาลทกุระดับ 

 ฝึกปฏบิัตกิารประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎีที่เกีย่วกับคุณภาพและการจัดการคุณภาพ ผลการวจัิย และหลักฐาน 

เชงิประจักษ์ วเิคราะหก์รณีศกึษา ประเด็นและแนวโนม้การจัดการคณุภาพทางการพยาบาล นําเสนอวธิกีารแกไ้ขปัญหา

ทีเ่หมาะสม และพัฒนาโครงการการจัดการคณุภาพการพยาบาล การดําเนนิโครงการ การประเมนิผลโครงการ รวมทัง้

การฝึกความเป็นผูนํ้าทีม่จีรยิธรรม เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการตดิตอ่สือ่สารและการทํางานเป็นทมี 

 

51712 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ทางการบรหิารการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issue and Trends in Nursing Administration  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   วเิคราะห์ประเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบการจัดการบรกิารพยาบาลและอทิธพิลของ

ระบบสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.   นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาลและการจัดการการพยาบาลในอนาคตที่เลือกสรร  

ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม การเมอืง กฎหมายและจรยิธรรมและอืน่ๆ 

3.   ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดที่คัดสรรและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารการพยาบาล  

การจัดทําโครงการ ดําเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผล โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการนําเสนอ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การวเิคราะห์ประเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาลและอทิธพิลของระบบ

สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง นําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลอืกสรรทีส่อดคลอ้งกับบรบิทของ

สงัคม การเมอืง กฎหมายและจรยิธรรม และอืน่ๆ 

 ฝึกปฏบิัตโิดยการประยุกตแ์นวคดิทีค่ัดสรรและนําเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารการพยาบาล นําเสนอ

รูปแบบ การพัฒนาการบรหิารการพยาบาล การจัดทําโครงการ ดําเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 



4 

 

51713 การจดัการองคก์ารและทรพัยากรมนุษยท์างการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Organization and Human Resources Management  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   อธบิายทฤษฎกีารจัดการและกระบวนการจัดการองคก์ารทางการพยาบาลได ้

 2.   วเิคราะหร์ูปแบบการจัดการทางการพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้

 3. อธบิายทฤษฎรีูปแบบ และการพัฒนาภาวะผูนํ้าทางการพยาบาลได ้

 4. อธบิายทฤษฎแีละกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารพยาบาลได ้

 5. วเิคราะหร์ูปแบบการพัฒนาทรัพยากรในองคก์ารพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎกีารจัดการแลและกระบวนการจัดการทางการพยาบาล ไดแ้ก ่การวางแผน การจัดโครงสรา้งองคก์าร ตัง้แต่

การตัดสนิใจ การวางแผนการจัดการโครงสรา้งองคก์าร การตัดสนิใจ กานําและการควบคมุ รวมทัง้การจัดการทรัพยากร

บุคลากรทางการพยาบาลเชงิกลยุทธ ์การวางแผน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา การธํารงรักษา การบรหิาร

คา่ตอบแทน การวจัิยและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่พัฒนาบคุลากรทางการพยาบาลระดับตา่งๆ  

 

51794 วทิยานพินธ ์(การบรหิารการพยาบาล) (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nursing Administration)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.   เลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2.   สบืคน้ ทบทวน และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธอ์ย่างมจีรยิธรรม 

 3.   ออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธอ์ยา่งมจีรยิธรรมการวจัิย 

 4.   เขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5.   พัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 6.   รวบรวม วเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธอ์ยา่งมจีรยิธรรม 

 7.   อภปิรายและสรุปผลการวจัิย 

 8. นําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 9.   เขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์อยา่งมจีรยิธรรม 

 10. เขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่อยา่งมจีรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 กระบวนการทําวทิยานิพนธ์ทางการพยาบาล จริยธรรมในการทําวิทยานิพนธ์ การเลือกปัญหาการวจัิย  

การสํารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิยอย่างมีจรยิธรรม การวจัิย การเขียนและเสนอ

โครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมกีารพทิักษ์สทิธิ

ตัวอย่างวจัิย การวเิคราะห์ขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูล การอภปิราย และสรุปผลการวจัิย การนําเสนอและสอบป้องกัน

วทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่อย่างมจีรยิธรรมการวจัิย
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51795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบรหิารการพยาบาล) (6  หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nursing Administration)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   มทีักษะในการเลอืกศกึษาและเสนอโครงการการคน้ควา้อสิระในประเด็นหรือปัญหาเกีย่วกับการบรหิาร 

  การพยาบาล 

 2.   สามารถสบืคน้ ทบทวน และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการ

พยาบาลอยา่งมจีรยิธรรม 

 3.   สามารถออกแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลไดอ้ยา่งมจีรยิธรรม 

 4.   มคีวามรูค้วามสามารถในการเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาล 

 5.   สามารถรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูลสําหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลอย่างมจีรยิธรรม 

 6.   สามารถนําเสนอและสอบป้องกนัการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาล 

 7.   สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลฉบับสมบรูณ ์อยา่งมจีรยิธรรม 

 8.   สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารการพยาบาลเพือ่การแผยแพร่อยา่งมจีรยิธรรม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 กระบวนการศกึษาคันควา้อสิระในประเด็นหรอืปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการพยาบาล การเสนอโครงการ  

การวเิคราะหว์รรณคดทีีเ่กีย่วขอ้ง การพัฒนานวตักรรม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห ์การนําเสนอขอ้มลู การเขยีน

รายงานฉบบัสมบรูณ์ การสอบป้องกนั และการเผยแพร่การศกึษาอย่างเป็นระบบและมจีรยิธรรม 

 

51796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Nursing  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.   เสริมสรา้งทักษะการสรา้งวสิัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์  การตัดสนิใจ การแกไ้ขปัญหา การพัฒนา 

  และการสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัดา้นการบรหิารทางการพยาบาล 

 2.   พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพี  

 3.   สง่เสรมิทักษะการทํางานแบบมสีว่นร่วมและทํางานเป็นทมี 

 4.   เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารการพยาบาลทัง้ในและตา่งประเทศ 

 5.   เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลและนักบรหิาร 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรู ้และเสรมิประสบการณ์ดา้นการบรหิารการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในและ

ต่างประเทศ และการเสรมิสรา้งทักษะการสรา้งวสิัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ ์ การตัดสนิใจ การแกไ้ขปัญหา การพัฒนา

และการสรา้งโอกาสในการแข่งขันดา้นการบรหิารทางการพยาบาล  การพัฒนาใหม้ีบุคลกิภาพที่เหมาะสมสําหรับ 

นักบรหิารและการเป็นผูนํ้าทางวชิาการในวชิาชพี การเสรมิสรา้งทักษะการทํางานแบบมสีว่นร่วมและการทํางานเป็นทมี

และเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพีทางการพยาบาล 
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89701 นโยบายและระบบสขุภาพ ภาวะผูนํ้า แนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 และบทบาทของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน                                                                                  

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

 and Community Nurse Practitioner’s Roles 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1. อธบิายและวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อระบบสขุภาพนโยบาย

สุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ และรูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ รวมถึง

เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุได ้

 2. อธิบายและวเิคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับ 

  การพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนได ้

 3.   อธบิายภาวะผูนํ้า การสรา้งศักยภาพผูนํ้า และบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชนโดยยึด 

  หลกัจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีได ้ 

 4.  วเิคราะหบ์ทบาทของผูป้ฏบิตักิารพยาบาลขัน้สงูและแนวทางการพัฒนาได ้  

 5.  อธบิายแนวคดิการพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชน วเิคราะห์บทบาทพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชนและแนวทาง 

  การพัฒนาได ้           

 คําอธบิายชุดวชิา           

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกับระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสขุภาพ นโยบายสขุภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

สขุภาพ รูปแบบการจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบูรณาการ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ แนวคดิทฤษฎ ีทางการพยาบาล

และทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตร์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน ภาวะผูนํ้า การสรา้งศักยภาพผูนํ้า และ

บรหิารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี  

การพัฒนาบทบาทผูป้ฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สงู แนวคดิการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน บทบาทพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน

และแนวทางการพัฒนา 

   

89702 การประเมนิภาวะสขุภาพข ัน้สงู การรกัษาโรคเบือ้งตน้และปฏบิตักิารพยาบาล (6 หนว่ยกติ) 

 เวชปฏบิตัชุิมชน 1                                                                                         

 Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Community Nurse 

 Practitioner Practice I   

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายบทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องตน้ตามขอบเขตของ

กฎหมายได ้

 2.  อธบิายพยาธสิรรีวทิยา เภสชัวทิยาขัน้สงู และกฎหมายเกีย่วกบัการใชย้าได ้  

 3.  วเิคราะหปั์ญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยจากกรณีศกึษาในเด็ก วัยรุ่น ผูใ้หญ ่ผูส้งูอายุ และอธบิายพยาธสิรรีภาพ 

  ของโรค รวมทัง้สามารถวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ในการรักษาโรคเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารและครอบครัวได ้

 4.  ประเมนิภาวะสุขภาพแบบองคร์วม วนิิจฉัยแยกโรค และรักษาโรคเบือ้งตน้แก่กรณีศกึษาทุกช่วงวัยที่ม ี

  ปัญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉนิ เฉยีบพลนั เรือ้รัง และบนัทกึรายงานการรักษาพยาบาลได ้ 
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 5.  อธบิายการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค วางแผนครอบครัว ใหคํ้าปรึกษา และสง่เสรมิศักยภาพในการดูแล 

  ตนเองของกรณีศกึษาและครอบครัว โดยคํานงึถงึประเด็นทางจรยิธรรม สทิธแิละความเป็นปัจเจกบคุคล  

  บนพืน้ฐานของสงัคมและวฒันธรรมได ้

 6.  ประเมนิภาวะสขุภาพแบบองคร์วม วนิจิฉัยแยกโรค และใหก้ารรักษาโรคเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิารทกุชว่งวัย 

  ทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน เรือ้รัง สง่ต่อ และตดิตามผลการรักษาตามขอบเขตของ 

  กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี รวมทัง้บนัทกึรายงานการรักษาพยาบาลได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตของกฎหมาย พยาธสิรรีวทิยา 

เภสัชวทิยาขัน้สูงและกฎหมายเกี่ยวกับการใชย้า  ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยเด็ก วัยรุ่น ผูใ้หญ่ และผูสู้งอาย ุ 

พยาธสิรรีภาพ การประเมนิภาวะสขุภาพแบบองคร์วม การวนิิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคเบือ้งตน้แก่บุคคลในภาวะ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรือ้รังโดยใชย้า สมุนไพร การทําหัตถการ และการสง่ตอ่ การสรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค 

การวางแผนครอบครัว การใหคํ้าปรกึษา การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของบคุคลและครอบครัว โดยคํานึงถงึ

ประเด็นทางจรยิธรรม สทิธแิละความเป็นปัจเจกของบุคคล บนพืน้ฐานของสังคมและวัฒนธรรม การประเมนิผลการรักษาและ

ใหก้ารดแูลต่อเนื่อง การบันทกึรายงานการรักษาพยาบาล ประเด็นและแนวโนม้ในการรักษาโรคเบือ้งตน้แกผู่ใ้ชบ้รกิาร

และครอบครัว  

  ปฏบิัตกิารพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชนภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี โดยการประเมนิ

ภาวะสุขภาพแบบองคร์วม วนิิจฉัยแยกโรค รักษาโรคเบือ้งตน้ ส่งต่อ ตดิตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง และบันทกึ

รายงานการรักษาพยาบาล วเิคราะห์ระบบบริหารจัดการสุขภาพในสถานบริการระดับปฐมภูมิเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การบรกิาร      

 

89703 วทิยาการระบาด การพยาบาลชุมชนข ัน้สูงและปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 2    (6 หนว่ยกติ) 

 Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and Community Nurse 

 Practitioner Practice II 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายแนวคดิทางวทิยาการระบาด สาเหตหุรอืปัจจัยเสีย่งและการกระจายของปัญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ยใน

ชมุชน การเฝ้าระวงั การคดักรอง การสอบสวนและการควบคมุปัญหาสขุภาพ รวมถงึการประยกุตว์ทิยาการ

ระบาดในการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนได ้

 2.  อธิบายแนวคดิ หลักการ เป้าหมายการพยาบาลชุมชนขัน้สูง กระบวนการพยาบาลชุมชนในการดูแล

สขุภาพชมุชน การสง่เสรมิสขุภาพบุคคล ครอบครัว ชมุชน การป้องกันและควบคุมโรคและการบาดเจ็บ 

การพยาบาลและการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยทีม่ปัีญหาซับซอ้นในชมุชนได ้

 3.  อธบิายกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ กระบวนการทํางานร่วมกับชมุชน การเสรมิสรา้ง

พลงัอํานาจบคุคลและชมุชนได ้

 4.  จัดทําฐานขอ้มูลสารสนเทศทางสขุภาพของชมุชน ประเมนิและวนิจิฉัยปัญหาสขุภาพในชมุชน จัดลําดับ

ความสาํคญัของปัญหา คน้หาสาเหตหุรอืปัจจัยเสีย่งของปัญหาได ้  
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 5.  จัดทําโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสขุภาพในชมุชนแบบองคร์วมระดับบุคคล ครอบครัวและชมุชน 

ดําเนนิการตามโครงการและประเมนิผลโครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

 6.  ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยและครอบครัวทีม่ปัีญหาซับซอ้นในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง สง่ตอ่ไดเ้หมาะสม และดแูล

ผูป่้วยระยะสดุทา้ยของชวีติทีบ่า้นได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

  แนวคดิทางวทิยาการระบาด การประยกุตใ์ชว้ทิยาการระบาดในการพยาบาลชมุชน แนวคดิและทฤษฎทีีค่ดัสรร

ซึง่เกีย่วขอ้งกับการพยาบาลชมุชนขัน้สงู กระบวนการพยาบาลชมุชนในการดแูลสขุภาพและการสง่เสรมิสขุภาพบคุคล 

ครอบครัว และชมุชน การป้องกนั ควบคมุโรคและการบาดเจ็บ การดแูลผูป่้วยทีม่ปัีญหาซับซอ้น และผูป่้วยระยะสดุทา้ย

ทีบ่า้น การวนิิจฉัยปัญหา และการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชนโดยอาศัยการมสี่วนร่วมของชมุชน การเสรมิสรา้งพลัง

อํานาจดา้นสขุภาพแกบุ่คคล ครอบครัว และชมุชน การจัดการขอ้มูลสารสนเทศทางสขุภาพ การประเมนิผลโครงการ

สขุภาพในชมุชน และการบรหิารจัดการบรกิารสาธารณสขุระดับปฐมภมู ิ

 ปฏบิัตกิารพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนโดยประยุกตแ์นวคดิ ทฤษฎ ีองคค์วามรู ้และขอ้มูลหลักฐานเชงิประจักษ์ 

ทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นสถานการณ์จรงิของชมุชน 

   

89704 การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รงัในชุมชน                                                                    (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Care for Clients with Chronic Illness in Community  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายแนวคดิเกีย่วกับการเจ็บป่วยเรือ้รัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรือ้รัง โรคเรือ้รังทีซ่ับซอ้น

และพบบอ่ยในชมุชน  รวมทัง้สามารถวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รังในชมุชนได ้

 2.  ประเมนิภาวะสขุภาพผูป่้วยเรือ้รังในชุมชนอย่างเป็นองคร์วมในผูใ้ชบ้รกิารทุกชว่งวัย วนิิจฉัยปัญหาและ 

ปัจจัยเสีย่ง และรักษาโรคตามขอบเขตของกฎหมาย รวมทัง้ใหก้ารรักษาอยา่งตอ่เนือ่งได ้ 

 คําอธบิายชุดวชิา     

  แนวคดิเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัญหาและผลกระทบของการเจ็บป่วยเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่ซับซอ้นและ 

พบบอ่ยในชมุชน การประเมนิภาวะสขุภาพอยา่งเป็นองคร์วมในผูใ้ชบ้รกิารทกุชว่งวยั การวนิจิฉัยอาการกําเรบิ การรักษา

ต่อเนื่อง การพยาบาลผูป่้วยเรื้อรังทุกช่วงวัยในทุกสภาวะ การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซอ้น การป้องกัน 

การกลับเป็นซ้ํา การสรา้งเสรมิสขุภาพ การดูแลตนเอง การเสรมิสรา้งศักยภาพผูดู้แลผูป่้วยทีบ่า้น การสรา้งเครอืข่าย

กลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง และการดแูลตอ่เนือ่งทีบ่า้น  ประเด็นและแนวโนม้การพยาบาลผูป่้วยเรือ้รังในชมุชน 

 ปฏิบัตกิารพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชนในการจัดการปัญหาของกลุ่มผูป่้วยเรื้อรังทุกช่วงวัยตามจรรยาบรรณ

วชิาชพี โดยการประเมนิภาวะสุขภาพอย่างเป็นองคร์วม วเิคราะห์และวนิิจฉัยปัญหาและปัจจัยเสีย่ง ออกแบบบรกิาร

สขุภาพทีส่รา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคดิทฤษฎ ีหลักฐานเชงิประจักษ์ หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลสขุภาพ

ผูป่้วยเรือ้รังและครอบครัวทีบ่า้นอยา่งตอ่เนือ่งตามบรบิทของสงัคมและวัฒนธรรม และประเมนิผลการพยาบาล 
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89705 การสรา้งเสรมิสขุภาพ การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ การป้องกนัและ (6 หนว่ยกติ) 

 ควบคมุโรคในชุมชน   

 Health Promotion, Health Behavior Development, Prevention and Disease Control  

 in Community                                           

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  อธบิายแนวคดิ ทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ กลวธิใีนการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ การสรา้งเสรมิสุขภาพของบุคคลตลอดอายุขัยและตามพัฒนาการของครอบครัว กลุ่มเฉพาะ 

กลุม่เสีย่ง และกลุม่ดอ้ยโอกาสในชมุชนได ้

 2.  วเิคราะหก์ารสนับสนุนดา้นนโยบายและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการมสีขุภาพดแีละคุณภาพชวีติของบุคคล 

ครอบครัว และชมุชนได ้

 3.  วเิคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างพฤตกิรรมสขุภาพกับภาวะสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมสขุภาพของ

บคุคล ครอบครัวและชมุชน กลวธิแีละกระบวนการพัฒนาและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพได ้

 4.  อธบิายหลกัการป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ และการบาดเจ็บจากอบุัตเิหตใุนชมุชนได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่การสรา้งเสรมิสขุภาพ กลวธิใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพ 

การสรา้งเสรมิสขุภาพตลอดอายุขัยของบุคคลและตามพัฒนาการของครอบครัว การสรา้งเสรมิสขุภาพในกลุ่มเฉพาะ  

กลุม่เสีย่งและกลุม่ดอ้ยโอกาสในชมุชน การสนับสนุนดา้นนโยบายและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การมสีขุภาพดแีละคณุภาพ

ชวีติของบคุคล ครอบครัว และชมุชน ความสมัพันธร์ะหวา่งพฤตกิรรมสขุภาพกบัภาวะสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรม

สขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน กลวธิแีละกระบวนการพัฒนาและปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ หลกัการป้องกัน

และควบคมุโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ การบาดเจ็บจากอบุตัเิหตใุนชมุชน 

 

89797 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน) (6 หนว่ยกติ)                                                                                           

 Independent Study (Community Health Nurse Practitioner)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาในการศกึษาวจัิย สงัเคราะหค์วามรู ้สรา้งมาตรฐาน หรอืพัฒนานวตักรรม 

 2.  มคีวามรูแ้ละทกัษะในการเขยีนและนําเสนอโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 3.  สามารถวเิคราะหห์รอืทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 4.  สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลู วเิคราะห ์และนําเสนอขอ้มลูสาํหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 5.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องการศกึษาคน้ควา้อสิระ  

 6.  สามารถเขยีนรายงานผลการศกึษาคน้ควา้อสิระฉบบัสมบรูณ์    

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาสําหรับการศกึษาคน้ควา้หรือวจัิย สังเคราะห์ความรู ้สรา้งมาตรฐาน หรือพัฒนานวัตกรรม 

โดยการเขยีนโครงการศกึษาคน้ควา้อสิระ  การเสนอโครงการ การวเิคราะหห์รอืทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล  นําเสนอและสอบปกป้องการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเขยีนรายงานผลการศกึษา

คน้ควา้อสิระฉบบัสมบรูณ์ 
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89798 วทิยานพินธ ์ (การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน)  (12 หนว่ยกติ)                                                                     

 Thesis (Community Health Nurse Practitioner)  

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา  

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์  

 2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

 3.  สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์  

 4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและนําเสนอโครงการวทิยานพินธ ์  

 5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์  

 6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์  

 7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์  

 8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์    

 9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

  การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจ และวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานิพนธ ์การพัฒนาเครื่องมอืเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์สอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ และรายงาน

การวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

   

89799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน (6 หนว่ยกติ)                                                                                           

 Graduate Professional Experience in Community Health Nurse Practitioner 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

 1.  แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนทัง้ในและตา่งประเทศ 

 2.  พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน   

 3.  ใชเ้ทคนคิในการสือ่สาร การสรา้งสมัพันธภาพ และการเจรจาตอ่รองในงานพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนได ้

 4.  พัฒนาทกัษะในการแกไ้ขปัญหา และการทํางานเป็นทมี รวมทัง้เสรมิสรา้งความมคีณุธรรม จรยิธรรม และ 

  จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลอย่างเหมาะสม  

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนทัง้ในและต่างประเทศ การพัฒนา 

ตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมสําหรับการเป็นผูนํ้าวชิาชพีการพยาบาล เทคนิคในการสือ่สาร การสรา้งสมัพันธภาพ 

และการเจรจาต่อรองในงานพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน การพัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทีม  

การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาล 
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