
                     
                                      

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ

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

51708

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 ชุดวิชา

51709

51713

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

51712

89704

ง. วิทยานิพนธ 1 ชุดวิชา

51794

1 ชุดวิชา

51796

หมายเหตุ

Last updated: 22-February-2017

   โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

สัมมนาประเด็นและแนวโนมทางการบริหารการพยาบาล

การพยาบาลผูปวยเรื้อรังในชุมชน

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การบริหารการพยาบาล

 : แผน ก แบบ ก 2

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล

   Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

การบริหารระบบบริการการพยาบาล

การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยทางการพยาบาล

วิทยานิพนธ

 : กรณีผูสมัครมีคุณสมบัติขอ 2 ไมเปนไปตามเกณฑ อาทิ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคะแนนเฉลี่ย

   สะสมตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.5 คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเปนรายกรณี

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ และการบริการ

การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

   Master of Nursing Science (Nursing Administration)

 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

   M.N.S. (Nursing Administration)

 : 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองในสาขาวิชา

       พยาบาลศาสตร 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) มีประสบการณดานการบริหารจัดการในองคกรดานสุขภาพภาครัฐหรือภาคเอกชนไมนอยกวา 2 ป 

   4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่งที่เปนปจจุบัน 

   5) มีหลักฐานการเปนสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ที่เปนปจจุบัน 

   6) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได

การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร *

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต



                       
                                  

แขนงวิชา

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

หมายเหตุ

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

51708

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 ชุดวิชา

51709

51711

51713

ค. หมวดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา

51712

89704

ง. การศึกษาคนควาอิสระ 1 ชุดวิชา

51795

1 ชุดวิชา

51796

หมายเหตุ

Last updated: 22-February-2017

เปนการอบรมเขมที่เนนการฝกปฏิบัติเพื่อเสริมสรางประสบการณ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเขม (มีคาเทียบเทา 6 หนวยกิต) แตไมนําผลมาคิดหนวยกิตสะสม

* นักศึกษาตองเขารับการอบรมเขมชุดวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาสุดทายกอนจบการศึกษาเทานั้น

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

   โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

สัมมนาประเด็นและแนวโนมทางการบริหารการพยาบาล

การพยาบาลผูปวยเรื้อรังในชุมชน

   Master of Nursing Science (Nursing Administration)

 : พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)

                                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                                     รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : การบริหารการพยาบาล

การบริหารระบบบริการการพยาบาล

นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ และการบริการ

การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร *

จ. การอบรมเขมเสริมประสบการณมหาบัณฑิต

   M.N.S. (Nursing Administration)

 : 1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรองในสาขาวิชา

       พยาบาลศาสตร 

   2) มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 

   3) มีประสบการณดานการบริหารจัดการในองคกรดานสุขภาพภาครัฐหรือภาคเอกชนไมนอยกวา 2 ป 

   4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่งที่เปนปจจุบัน 

   5) มีหลักฐานการเปนสมาชิกสภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ ที่เปนปจจุบัน 

   6) มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรในระดับที่สามารถศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

 : แผน ข

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล

   Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

 : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)

 : กรณีผูสมัครมีคุณสมบัติขอ 2 ไมเปนไปตามเกณฑ อาทิ เปนผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีคะแนนเฉลี่ย

   สะสมตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่ํากวา 2.5 คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเปนรายกรณี

การจัดการคุณภาพการพยาบาล

การศึกษาคนควาอิสระ

การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยทางการพยาบาล

การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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