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สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

51707 การวจิยัทางการพยาบาล สถติ ิและเทคโนโลยสีารสนเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจัิยทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพได ้

2 ออกแบบการวจิัยทางการพยาบาลได ้

3. ใชว้ธิกีารทางสถติวิเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพได ้ 

4. ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจัิยทางการพยาบาลได ้

5. เขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ได ้

6. มคีณุธรรม จรยิธรรมในการวจิัยและการน าผลงานวจิัยไปใช ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประเภทของการวจัิยเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ การออกแบบการวจัิย กระบวนการวจัิยในงานพยาบาล  

การเลือกใชว้ธิีการทางสถิติวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปริมาณและวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพ จริยธรรมในการวจัิยและ 

การน าผลงานการวจัิยไปใช ้การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การวจิัยทางการพยาบาล การเขยีนรายงานการวจิัย

เพือ่การเผยแพร่ 

 

51712 สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ทางการบรหิารการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar Issues and Trends in Nursing Administration 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. วเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบการจัดการบรกิารการพยาบาลและอทิธพิล

ของระบบสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารทางการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลอืกสรร ทีส่อดคลอ้งกับบรบิทของ

สงัคมการเมอืง กฎหมายและจรยิธรรมและอืน่ๆ 

3. ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดที่คัดสรรและน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารทางการพยาบาล  

การจัดท าโครงการ ด าเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผล โดยใชว้ธิกีารทีเ่หมาะสมในการน าเสนอ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหป์ระเด็นและแนวโนม้ สถานการณ์ การบรหิารระบบบรกิารการพยาบาลและอทิธพิลของระบบ

สขุภาพทีเ่กีย่วขอ้ง น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารทางการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลอืกสรรทีส่อดคลอ้งกับบรบิท

ของสงัคม การเมอืง กฎหมายจรยิธรรมและอืน่ๆ 

 ฝึกปฏบิ ัตโิดยการประย ุกตแ์นวคดิทีค่ ัดสรรน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบรหิารทางการพยาบาล  

การจัดท าโครงการ ด าเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
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51714 สถติ ิวจิยั เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวตักรรมทางการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics, Research, Information Technology, and Innovation in Nursing 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ  

1. ใชร้ะเบยีบวธิกีารวจัิยทางการพยาบาลทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ และการวจิัยแบบผสมได ้

2. ออกแบบการวจัิยทางการพยาบาลทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยเชงิคณุภาพ และการวจัิยแบบผสมได ้

3. ใชว้ธิกีารทางสถติวิเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูเชงิปรมิาณได ้

4. วเิคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลูเชงิคณุภาพได ้ 

5. พัฒนาและตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืวจิัยได ้

6. อธบิายแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรอบรูส้ารสนเทศ เทคโนโลยกีารสือ่สาร และ

เทคโนโลยดีจิทิลัได ้

7. อธบิายแนวคดิทฤษฎนีวตักรรม และการออกแบบนวัตกรรมทางการบรหิารและการบรกิารพยาบาลได  ้

8. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัลเพือ่การวจัิยทางการพยาบาลได ้

9. มคีณุธรรม และจรยิธรรมในการท าวจิัยและพัฒนานวตักรรมการพยาบาล 

10. ประเมนิคณุภาพงานวจิัย สารสนเทศ และนวตักรรมได ้ 

11. น าผลการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลได ้    

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการวจัิย การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจิัยแบบผสม การออกแบบการวจิัย การสรา้ง

และตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือวจัิย การเลอืกใชส้ถติใินการวจัิย จรยิธรรมการวจิัยในมนุษย ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรอบรูส้ารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย 

สารสนเทศ และนวตักรรม การพัฒนานวตักรรม และการน าผลการวจัิยและนวตักรรมไปใช ้

 

51715 การจดัการองคก์าร ทรพัยากรมนุษย ์และคุณภาพการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Organization, Human Resources and Quality Management 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา  

1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์และการจัดการคณุภาพ 

การพยาบาล และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งได ้ 

2. สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาการจัดการองคก์าร ทรัพยากรมนุษยท์างการพยาบาล  

และคณุภาพการพยาบาลขององคก์ารพยาบาลได ้ 

3. สามารถบรหิารจัดการทางการพยาบาลและแกไ้ขปัญหาทีซ่บัซอ้นในองคก์ารพยาบาลโดยบรูณาการ

แนวคดิ ทฤษฎกีารจัดการองคก์าร การจัดการทรัพยากรมนุษย ์การจัดการคณุภาพการพยาบาลในองคก์าร 

และศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การน าหลักฐานเชงิประจักษ์มาใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. แสดงภาวะผูน้ าในการสรา้งทมีงานและเครอืขา่ย และการท างานร่วมกับทมีสขุภาพและเครอืขา่ยได ้

5. มทีกัษะการวางแผนพัฒนาบคุลากร น าแผนสูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิผล  

6. มทีกัษะการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลขององคก์าร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 องคก์ารสุขภาพและองค์การพยาบาล แนวคดิและทฤษฎีทางการบรหิารจัดการและการจัดการคุณภาพ 

การพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา  

การบรหิารคา่ตอบแทน การธ ารงรักษา และการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน การพัฒนาทมีงาน เครอืขา่ยทางการพยาบาล 

 ฝึกปฏบิัตกิารจัดการองคก์ารพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย ์และการจัดการคุณภาพการพยาบาล และ

การฝึกภาวะผูน้ าทีม่จีรยิธรรม มทีักษะการสือ่สาร และการท างานเป็นทมีร่วมกับทมีสขุภาพและเครอืขา่ยภายใตบ้ทบาท

ของผูบ้รหิารการพยาบาลแตล่ะระดับ โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์ และน าเสนอผลงานทีม่อบหมาย 

 

51716 การบรหิารการบรกิารพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Service Administration 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารการบรกิารพยาบาล ระบบการบรกิารพยาบาล การขับเคลือ่นองคก์ร

พยาบาล และการพัฒนาศักยภาพการบรกิารพยาบาลสูค่วามเป็นเลศิ  

2. สามารถประเมนิและวเิคราะหร์ะบบบรกิารพยาบาล ทัง้โครงสรา้ง กระบวนการ และผลลพัธข์องการ

บรหิารจัดการในระบบบรกิารพยาบาล  

3. สามารถน าเสนอแผนเชงิกลยุทธ์น าแผนเชงิกลยุทธ์ไปปฏิบัตแิละประเมินผลของการบริหารจัดการ

ทางการพยาบาล  

4. มีทักษะการวางแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาล ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในทางสรา้งสรรค ์ 

การจัดการความรู ้ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัล เพือ่การ

บรหิารทางการพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบบริการพยาบาล การขับเคลื่อนองค์กรพยาบาล การพัฒนานโยบายการบริหารและการบริการพยาบาล  

การบรกิารพยาบาลสูค่วามเป็นเลศิ เศรษฐศาสตรท์างดา้นสขุภาพ การเงนิการคลังทางดา้นสขุภาพ การวเิคราะหต์น้ทนุ

และประสทิธิผลในการจัดบริการพยาบาล การจัดการผลลัพธ์การบริการพยาบาล ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรม 

การบรหิารการบรกิารพยาบาล การนเิทศทางการพยาบาล การเสรมิสรา้งพลังอ านาจ การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัลในการบรหิารทางการพยาบาล กญุแจความส าเร็จของผูบ้รหิารการพยาบาล ประเด็น

และแนวโนม้ของระบบสขุภาพและการจัดการบรกิารพยาบาล 

 ฝึกปฏบิัตกิารวางแผนเชงิกลยุทธ ์ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง และการเรยีนรูจ้ากผูบ้รหิารทางการพยาบาล

ตน้แบบ โดยการประยกุตศ์าสตรท์างการพยาบาล ศาสตรท์างการบรหิารการพยาบาล และศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้

การใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ กระบวนการแกไ้ขปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิัล 

ในการบรหิารทางการพยาบาล เพือ่การพัฒนาการบรกิารพยาบาล 
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51717 การจดัการการดูแลผูส้งูอายุ  (6 หนว่ยกติ) 

 Geriatric Care Management 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎคีวามสงูอาย ุการพยาบาลแบบผสมผสานแกผู่ส้งูอาย ุการจัดระบบการดแูลระยะ

ยาว การดแูลแบบประคับประคอง และการดแูลระยะสดุทา้ยแกผู่ส้งูอายุ 

 2. อธบิายบทบาทของพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในดา้นการจัดการการดูแลผูสู้งอายุ

อย่างตอ่เนื่องจากสถานบรกิารสาธารณสขุ สูบ่า้นและชมุชน รวมทัง้ผูส้งูอายุทีอ่ยู่ตามล าพังและทีอ่ยู่ใน

ครอบครัวได ้โดยค านงึถงึความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 3. บรูณาการความรู ้หลักฐานเชงิประจักษ์ ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ การดแูลสขุภาพทางเลอืกนวัตกรรมทีม่อียู่มา

ใชใ้นการวางแผน การประสานงาน การใหค้ าปรกึษา และการชว่ยเหลอืผูส้งูอายุและครอบครัว ใหม้คีณุภาพ

ชวีติทีด่ ี

 4. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดการการดูแลผูส้งูอายุและเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

เทคโนโลยดีจิทิลัในการพัฒนานวตักรรม/โครงการ/ขอ้เสนอเชงินโยบายทางสขุภาพส าหรับผูส้งูอายุได ้ 

 5. วเิคราะปัญหาทีซ่บัซอ้นและปัญหาทีค่าดวา่จะเกดิขึน้กบัผูส้งูอาย ุผูด้แูลและครอบครัวไดแ้ละสามารถ

บอกถงึแนวทางการจัดการกับปัญหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎีความสูงอายุ การเตรียมความพรอ้มสู่การเป็นผูสู้งอายุ บทบาทดา้นการจัดการการดูแล

ผูสู้งอายุ การจัดการองค์กรและระบบบริการพยาบาลในการจัดการการดูแลผูสู้งอายุ การวางแผนจัดการการดูแล

ผูสู้งอายุทีอ่ยู่ตามล าพังและทีอ่ยู่ในครอบครัว การจัดระบบการดูแลระยะยาว การจัดการรายกรณี การพยาบาลแบบ

บรูณาการ การดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลระยะสดุทา้ย โดยเชือ่มโยงจากสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดับ 

สู่บา้นและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผูสู้งอายุ ครอบครัว และชุมชน ร่วมกับการใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิทิลั รวมทัง้การพัฒนานวตักรรมส าหรับผูส้งูอาย ุ

 

51718 นโยบาย ระบบสขุภาพ ภาวะผูน้ าและการบรกิารพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 Policies, Health System, Leadership and Nursing Services 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ การบรกิารพยาบาล กระบวนการพัฒนา

นโยบายสขุภาพ และการประเมนิผลกระทบของนโยบายตอ่สขุภาพ 

 2. วเิคราะหปั์จจัยทีม่ผีลกระทบตอ่นโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ และการบรกิารพยาบาล  

 3. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎทีางการพยาบาล การบรหิารทางการพยาบาลและทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถบูรณาการ

ศาสตรท์างการพยาบาลและทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารทางการพยาบาลและการบรกิารพยาบาล  

 4. อธบิายแนวคดิทฤษฎภีาวะผูน้ า และการพัฒนาภาวะผูน้ าในการบรหิารจัดการทางการพยาบาล และการ

ใหข้อ้เสนอเชงินโยบายในการพัฒนาระบบสขุภาพและการบรกิารพยาบาล 

 5. วเิคราะหปั์ญหาทางสขุภาพ และวางแผนในการบรหิารจัดการเพือ่การบรกิารพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยใช ้

หลกัฐานเชงิประจักษ์ และค านงึถงึความหลากหลายและความไวทางวัฒนธรรม 
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 6. สามารถวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจบนพืน้ฐานของคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ กฏหมายวชิาชพี กฏหมาย

สาธารณสขุและทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการเป็นผูบ้รหิารทางการพยาบาล 

รวมทัง้สามารถพทิกัษ์สทิธผิูป่้วยและประชาชนได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ การบริการพยาบาล แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ขอ้เสนอ 

เชิงนโยบายดา้นสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ การบริการสุขภาพและการบริการพยาบาล  

ความหลากหลายและความไวทางวัฒนธรรม แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล การบริหารทางการพยาบาลและที่

เกี่ยวขอ้ง การจัดการทางการพยาบาล แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ าและการพัฒนาภาวะผูน้ า คุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ กฏหมายประกอบวชิาชพีการพยาบาล กฏหมายสาธารณสขุและทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารและการบรกิาร

พยาบาล 

 

51794 วทิยานพินธ ์(การบรหิารการพยาบาล)  (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Nursing Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีนและ

เสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยส าห รับวิทยานิพนธ์ทั ้งการวิจัยเชิงปริมาณ  

และเชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ 

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

 

51795 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การบรหิารการพยาบาล)  (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Nursing Administration) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มทีักษะในการเลอืกศกึษาและเสนอโครงการการคน้ควา้อสิระในประเด็นหรือปัญหาเกีย่วกับการบรหิาร

ทางการพยาบาล  
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 2. สามารถสืบคน้ ทบทวน และวเิคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่องที่จะท าการศึกษาคน้ควา้อสิระ

ทางการบรหิารทางการพยาบาลอยา่งมจีรยิธรรม 

 3. สามารถออกแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลไดอ้ย่างมจีรยิธรรม 

 4. มคีวามรูค้วามสามารถในการเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาล 

 5. สามารถรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูส าหรับการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลอย่างมี

จรยิธรรม 

 6. สามารถน าเสนอและสอบป้องกันการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาล 

 7. สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลฉบับสมบรูณ์อยา่งมจีรยิธรรม 

 8. สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลเพื่อการเผยแพร่อย่างมี

จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระในประเด็นหรือปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารทางการพยาบาลการเสนอ

โครงการ การวิเคราะห์วรรณคดีที่ เกี่ยวขอ้ง การพัฒนานวัตกรรม การเก็บรวบรวมข อ้มูล  การวิเคราะห ์ 

การน าเสนอขอ้มูล การเขยีนรายงานฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลการศกึษาอย่างเป็นระบบและ 

มจีรยิธรรม 

 

51796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติพยาบาลศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience Nursing 

 วตัถปุระสงค ์ เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มบีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าในวชิาชพีการพยาบาล  

 2. มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการบรหิารการพยาบาลและระบบบรกิารสุขภาพทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ 

 3. มีทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีมและการสรา้งเครือข่ายทางการพยาบาลทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

 4. มคีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลและผูบ้รหิารการพยาบาล และการตัดสนิใจเชงิ

จรยิธรรม  

 5. มสีว่นร่วมในการพัฒนาวชิาชพีการพยาบาล ชว่ยเหลอืสงัคม และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละเสรมิประสบการณ์ดา้นการบรหิารการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในและ

ตา่งประเทศ การพัฒนาใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับผูบ้รหิารการพยาบาลและการเป็นผูน้ าในวชิาชพีการพยาบาล 

การเสรมิสรา้งทักษะการท างานแบบมสีว่นร่วมและการท างานเป็นทมีและเพิม่พูนคุณธรรม จรยิธรรมและจรรยาวชิาชพี

ทางการพยาบาล การตัดสนิใจเชงิจรยิธรรม และการมสีว่นร่วมในการพัฒนาวชิาชพีการพยาบาล ชว่ยเหลอืสงัคม และท านุ

บ ารุงศลิปวฒันธรรม   
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89701 นโยบายและระบบสขุภาพ ภาวะผูน้ า แนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาล  (6 หนว่ยกติ) 

 และบทบาทของพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 

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

Community Nurse Practitioner’s Roles 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายและวเิคราะหแ์นวคดิเกีย่วกับระบบสขุภาพ ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อระบบสขุภาพนโยบายสขุภาพ 

กฎหมายทีเ่กีย่วกับสุขภาพ ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการจัดระบบบรกิาร

สขุภาพแบบบรูณาการได ้

2. อธบิายการบรหิารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมาย

และจรรยาบรรณวชิาชพีได ้ 

3. อธบิายแนวคดิทฤษฎทีางการพยาบาลและทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการพยาบาลเวช

ปฏบิตัชิมุชน และแนวคดิการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนได ้ 

4. วเิคราะหบ์ทบาทพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนและบทบาทของผูป้ฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สงูและแนวทางการ

พัฒนาได ้

 5. อธบิายภาวะผูน้ าและการสรา้งศกัยภาพผูน้ าของพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนได ้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบสุขภาพ ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมายทีเ่กีย่วกับ

สขุภาพ ทรัพยากรสาธารณสขุ เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ การจัดระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ การบรหิารจัดการ

ทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สทิธผิูป่้วย กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี แนวคดิทฤษฎี

ทางการพยาบาลและทฤษฎทีางพฤตกิรรมศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน แนวคดิการพยาบาลเวช

ปฏบิัตชิมุชน บทบาทพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนและแนวทางการพัฒนา การพัฒนาบทบาทผูป้ฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สงู 

ภาวะผูน้ า การสรา้งศกัยภาพผูน้ า  

 

89702 การประเมนิภาวะสขุภาพข ัน้สงู การรกัษาโรคเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 และปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 1 

 Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and Community Nurse 

Practitioner Practice I  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายบทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องตน้ตามขอบเขตของ

กฎหมายได ้

2. ประเมนิภาวะสขุภาพขัน้สงูในผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุวนิจิฉัยแยกโรค ใหก้ารรักษาโรคเบือ้งตน้ ท าหัตถการ สง่ตอ่

ผูใ้ชบ้รกิารทุกช่วงวัยทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉุกเฉนิ เฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมทัง้บันทกึรายงาน

การรักษาพยาบาลและตดิตามผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีได ้ 

3. วเิคราะห์ปัญหาสุขภาพ พยาธสิรีรภาพ และผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารของโรคที่พบบ่อยในเด็ก 

วยัรุ่น ผูใ้หญ ่ผูส้งูอาย ุได ้ 

4. อธบิายเภสชัวทิยาขัน้สงู การใชย้า สมนุไพร และกฎหมายเกีย่วกบัการใชย้าได ้
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5. สรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค วางแผนครอบครัว ใหค้ าปรกึษา และสง่เสรมิศักยภาพในการดูแลตนเองของ

ผู ป่้ วยและครอบครัว โดยค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและความ เป็น ปัจเจกบุคคล 

บนพืน้ฐานของสงัคมและวฒันธรรมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท หนา้ที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบื้องตน้ตามขอบเขตของกฎหมาย 

การประเมินภาวะสุขภาพขั ้นสูงในเด็ก ผู ใ้หญ่และผู สู้งอายุ  พยาธิสรีรภาพ การตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ  

การวนิจิฉัยแยกโรค และการรักษาโรคเบือ้งตน้แกบ่คุคลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉนิ เฉยีบพลนั และเรือ้รัง โดยใชย้าสมนุไพร การท า

หัตถการ และการสง่ตอ่ เภสชัวทิยาขัน้สงูและกฎหมายเกีย่วกับการใชย้า การสรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค การวางแผน

ค รอ บ ค รั ว  ก า ร ให ้ค า ป รึก ษ า  ก า ร พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ใน ก า รดู แ ล ต น เอ ง ข อ งบุ ค ค ล แ ล ะค รอ บ ค รั ว 

โดยค านึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและความเป็นปัจเจกของบุคคลบนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรม 

การบนัทกึรายงานการรักษาพยาบาล และตดิตามผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี  

 ปฏบิัตกิารพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนภายใตข้อบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี โดยการประเมนิ

ภาวะสุขภาพขั ้นสูงในเด็ก ผู ใ้หญ่  และผู สู้งอายุ  วินิจ ฉัยแยกโรค ใหก้ารรักษาโรคเบื้องตน้  ท าหั ตถการ  

ส่งต่อผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพทั ้งในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมทั ้งบันทึกรายงาน 

การรักษาพยาบาลและตดิตามผลการรักษา  

 

89703 วทิยาการระบาด การพยาบาลชุมชนข ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 

 และปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 2 

 Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and 

 Community Nurse Practitioner Practice II 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิทางวทิยาการระบาด สาเหตหุรือปัจจัยเสีย่งและการกระจายของปัญหาสขุภาพทีพ่บบอ่ย

ในชุมชน การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การสอบสวนและการควบคุมปัญหาสุขภาพ รวมถงึการประยุกต์

วทิยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชนได ้

 2. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่คัดสรรเกี่ยวกับการพยาบาลชุมชนขัน้สูง การส่งเสริมสุขภาพบุคคล 

ครอบครัว และชมุชน และการดแูลสขุภาพบคุคลแตล่ะกลุม่วยัได ้

 3. อธิบายหลักการการป้องกันและควบคุมโรค การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน การดูแลสุขภาพใน

สถานศกึษา การดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี และการพยาบาลชมุชนในภาวะภัยพบิัตไิด ้

 4. ปฏบิตักิารแกไ้ขปัญหาสขุภาพชมุชน การวางแผน การด าเนนิการและการประเมนิผลโครงการสขุภาพใน

ชุมชนได อ้ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ  โดยใช ห้ ลั กฐาน เชิงป ระจัก ษ์ แล ะฐานข อ้มู ลสารสน เทศ 

ทีน่่าเชือ่ถอื 

 5. ใหก้ารดูแลผูป่้วยและครอบครัวทีม่ปัีญหาซับซอ้นในชมุชนอย่างต่อเนื่องโดยใชห้ลักฐานเชงิประจักษ์ และ

สง่ตอ่ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้ใหก้ารดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ยของชวีติทีบ่า้นได ้

 6. อธบิายระบบการบรหิารจัดการบรกิารสาธารณสขุระดับปฐมภูมใินการแกไ้ขปัญหาสขุภาพชมุชนและการ

ดแูลผูป่้วยและครอบครัวทีม่ปัีญหาซับซอ้นและผูป่้วยระยะสดุทา้ยของชวีติได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทางวทิยาการระบาด แนวคดิและทฤษฎทีีค่ัดสรรเกีย่วกับการพยาบาลชมุชน การส่งเสรมิสขุภาพ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน การดูแลสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่มวัย การป้องกันและควบคุมโรค การจัดการโรคเรื้อรัง 

ในชมุชน การดูแลสขุภาพในสถานศกึษา การดูแลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี การดูแลผูป่้วยทีม่ปัีญหาซับซอ้นและผูป่้วย

ระยะสดุทา้ยทีบ่า้น การพยาบาลชมุชนในภาวะภัยพบิัต ิระบบสารสนเทศเพื่อการพยาบาลชมุชน กระบวนการแกไ้ขปัญหา

สขุภาพชมุชน การวางแผน การด าเนนิการและการประเมนิผลโครงการสขุภาพในชมุชน และการบรหิารจัดการบรกิาร

สาธารณสขุระดบัปฐมภมู ิ

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชงิประจักษ์มาใชใ้น

กระบวนการแกไ้ขปัญหาสุขภาพชุมชน การวางแผน การด าเนินการ และการประเมนิผลโครงการสุขภาพในชุมชน 

รวมทัง้การพยาบาลครอบครัวทีม่ปัีญหาสขุภาพซบัซอ้นทีบ่า้น 

 

89705 การสรา้งเสรมิสขุภาพและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Promotion and Health Behavior Modificatio 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายนโยบายและกลวธิใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพ แนวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพได ้

2. พัฒนาโปรแกรมการสรา้งเสรมิสุขภาพตามระยะพัฒนาการตลอดช่วงอายุขัยของบุคคลและประยุกตใ์ชส้ือ่

สงัคมและเทคโนโลยใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพในการจัดการความเครยีด การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการ

รับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การสบูบหุรีแ่ละการดืม่แอลกอฮอลไ์ด ้

3. ประยกุตแ์นวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพของบคุคลและกลุม่

คนทีอ่ยูใ่นโรงเรยีน สถานศกึษา สถานประกอบการ และในชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 นโยบายและกลวธิใีนการสรา้งเสรมิสขุภาพ แนวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ การพัฒนาโปรแกรม

การสรา้งเสริมสุขภาพ การใชส้ือ่สังคมและเทคโนโลยีในการสรา้งเสริมสุขภาพ การสรา้งเสริมสุขภาพตามระยะ

พัฒนาการตลอดช่วงอายุขัยของบุคคล การจัดการความเครียด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  

การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ การสรา้งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการ และในชมุชน การประยุกตแ์นวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ

ของบคุคล กลุม่คน และชมุชน 

 

89706 การพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รงัในชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 

 Nursing Care for Clients with Chronic Disease in Community 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. อธบิายสถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื้อรังต่อผูป่้วย ครอบครัวและระบบบรกิาร

สาธารณสขุ และแนวคดิเกีย่วกบัการเจ็บป่วยโรคเรือ้รังได ้ 

2. อธบิายการประเมนิภาวะสขุภาพผูป่้วยโรคเรือ้รัง การพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคเรือ้รัง 

ทีม่คีวามซบัซอ้นอยา่งตอ่เนือ่งทีบ่า้นและในชมุชนได ้ 
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3. ระบุแนวทางการเสริมสรา้งการจัดการตนเองของผูป่้วยโรคเรื้อรังและศักยภาพของผูดู้แล การสรา้ง

เครอืขา่ยกลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง และการพัฒนาศกัยภาพของชมุชนในการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รังได ้

4. วเิคราะหบ์ทบาทผูจ้ัดการรายกรณี ผูจ้ัดการการดแูล และผูด้แูลระบบการดแูลโรคเรือ้รังได ้

5. ประยุกต์ใชม้โนมตแิละทฤษฎีในการดูแลผูป่้วยโรคเรื้อรัง ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกีย่วขอ้ง 

หลักฐานเชงิประจักษ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการจัดการพยาบาลผูป่้วยโรคเรื้อรังตาม

สถานการณ์ทีก่ าหนดได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

สถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยโรคเรือ้รังต่อผูป่้วย ครอบครัว และระบบบรกิารสขุภาพ มโนมติ

และทฤษฎใีนการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง การประเมนิภาวะสขุภาพ การพยาบาลและการวางแผนจ าหน่ายผูป่้วยโรคเรือ้รัง

ทีม่ปัีญหาซับซอ้นอย่างตอ่เนื่องทีบ่า้นและในชมุชน การเสรมิสรา้งการจัดการตนเองของผูป่้วยโรคเรือ้รังและศักยภาพ

ของผูด้แูล การสรา้งเครอืขา่ยกลุม่ชว่ยเหลอืตนเอง การพัฒนาศักยภาพของชมุชนในการดแูลผูป่้วยโรคเรือ้รัง บทบาท

ผูจ้ัดการรายกรณี ผูจ้ัดการการดแูล และผูจ้ัดการระบบการดแูลโรคเรือ้รัง การจัดการพยาบาลผูป่้วยโรคเรือ้รังทีพ่บบอ่ย

ในชุมชนโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวัตกรรม 

ทางการพยาบาล 

 

89798 วทิยานพินธ ์(การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน)  (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Community Nurse Practitioner)  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีนและเสนอ

โครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธ์ทัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ การเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธ์

ฉบบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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89799 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน  (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Community Nurse Practitioner 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษาสามารถ 

1. แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชนทัง้ในและตา่งประเทศ 

2. พัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสมส าหรับการเป็นผูน้ าทางการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน 

3. ใชเ้ทคนคิในการสือ่สาร การสรา้งสมัพันธภาพ และการเจรจาตอ่รองในงานพยาบาล เวชปฏบิตัชิมุชนได ้

4. พัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหา และการท างานเป็นทมี รวมทัง้เสรมิสรา้งความมคีุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาลอย่างเหมาะสม  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลี่ยนความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชนทั ้งในและต่างประเทศ  

การพัฒนาภาวะผูน้ าและบคุลกิภาพทางการพยาบาลเวปฏบิัต ิคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีการพยาบาล

เวชปฏบิัตชิมุชน การสือ่สารและการสรา้งสมัพันธภาพ การท างานเป็นทมี การจัดการความขัดแยง้และการเจรจาตอ่รอง 

การตดัสนิใจและการพัฒนาทกัษะการแกไ้ขปัญหา และการพัฒนานวตักรรมทางการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน 
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