
                     
                                      

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ง. วิทยานิพนธ ( 12 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไมนับหนวยกิต)

( 42  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

51707

89701

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา

89702

89703

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

51709

51711

89704

89705

ง. วิทยานิพนธ 1 ชุดวิชา

89798

1 ชุดวิชา

89799

หมายเหตุ

Last updated: 22-February-2017

   Master of Nursing Science Program in Community Health Nurse Practitioner

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน *

นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องตนและปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

   Master of Nursing Science (Community Health Nurse Practitioner)

 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

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

 : 1) สําเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาล

      รับรอง 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) มีประสบการณในการทํางานดานการพยาบาลในหนวยงานดานสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   4) มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง 

   5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งที่เปนปจจุบัน 

   6) มีหลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

   7) ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา 

   8) ตองไมเคยถูกใหออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

   โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

การบริหารระบบบริการการพยาบาล

การสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 : แผน ก แบบ ก 2

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

วิทยานิพนธ

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

การจัดการคุณภาพการพยาบาล

การพยาบาลผูปวยเรื้อรังในชุมชน



                       
                                  

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ง. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไมนับหนวยกิต)

( 42  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา

51707

89701

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา

89702

89703

89704

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

51709

51711

89705

ง. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา

89797

1 ชุดวิชา

89799

หมายเหตุ

Last updated: 22-February-2017

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

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                     รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 : แผน ข

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

   Master of Nursing Science Program in Community Health Nurse Practitioner

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

   Master of Nursing Science (Community Health Nurse Practitioner)

 : พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

 : 1) สําเร็จการศึกษาทางการพยาบาลไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาล

      รับรอง 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) มีประสบการณในการทํางานดานการพยาบาลในหนวยงานดานสุขภาพหรือในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

   4) มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องตน) จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง 

   5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งที่เปนปจจุบัน 

   6) มีหลักฐานการเปนสมาชิกสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

การจัดการคุณภาพการพยาบาล

การสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน

การศึกษาคนควาอิสระ

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน *

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องตนและปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

การพยาบาลผูปวยเรื้อรังในชุมชน

   เลือก 1 จากชุดวิชาตอไปนี้

การบริหารระบบบริการการพยาบาล


	การพยาบาลเวชปฏบัติชุมช-2555

