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ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ศาสตร์ทางการบริหาร ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารงานการพยาบาลในหน่วยงานสุขภาพทุกระดับ
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศวิทยา และ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยต่ีางๆ ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนและการได้รับบรกิาร

สุขภาพ นำาไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุข และระบบบริการพยาบาล เพื่อให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังนั้น ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงมีความจำาเป็นต้องได้รับ

การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จงึได้เปิดสอนหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาการบรหิาร  

การพยาบาล ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 

และปรับปรุงครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

(TQF) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา และหลักประกันที่ชัดเจนในคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ส่วนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 (TQF) 

เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2556 และในปี พ.ศ. 2561 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับปรุง         

ทั้งสองหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     

พ.ศ. 2560 - มคอ.1 โดยให้เปลี่ยนคำาว่า “แขนงวิชา” เป็น “สาขาวิชา” ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง

ต่อสภาพการณ์ภาวะความเจ็บป่วยรวมถึงระบบสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้

ผ่านความเห็นชอบจากสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
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2.	 วัตถุประสงค์

	 2.1		หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

 1) มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีความไวเชิงวัฒนธรรมใน 

การบริหารทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย รวมทั้งจริยธรรมเชิงวิชาการ

 2) มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล การบริหารทาง   

การพยาบาล กระบวนการวจิยัและสถติ ิและศาสตรอ์ืน่ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้แนวคดิทฤษฎคีวามหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

 3) สามารถบูรณาการศาสตร์การพยาบาล ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารทางการพยาบาล 

และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมาย

 4) สามารถทำาการวิจัย โครงการ และพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารหรือการบริการ

พยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลที่ซับซ้อน ตลอดจน

เผยแพร่ผลงานอย่างมีมาตรฐาน

 5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขัน   

และต่อเนื่อง

 6) มีทักษะการบริหารจัดการองค์กร ภาวะผู้นำา สามารถบริหารจัดการ ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

 7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์        

รูปแบบ/นวัตกรรมทางการบริหารหรือการบริการพยาบาล

 8) มีทักษะในการสร้างทีมงาน การพัฒนาเครือข่าย และการทำางานเป็นทีมร่วมกับ          

ทีมสุขภาพและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 9) มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2		หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน	

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

 1) มคีณุธรรมและจรยิธรรมทัง้ในการดำารงชีวิตและการปฏิบัตงิาน เป็นผูช้ี้นำาความถูกตอ้ง

และสื่อความคิดท่ีดีงามให้กับสังคม และมีทักษะในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน มีจริยธรรมในงานวิชาการ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 2) มคีวามรอบรูใ้นศาสตรท์างการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทั้งระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ สุขภาวะ และปัญหาสุขภาพของประชาชน

 3) สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน ศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง และหลกัฐาน

เชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว กลุ่มบุคคล และชุมชนได้อย่าง              

มีวิจารณญาณและเป็นระบบ วางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชมุชนได้อย่างมีประสทิธภิาพภายใต้จรรยาบรรณวิชาชพี กฎหมาย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 4) มคีวามสามารถในการทำาวจิยั โครงการ สรา้งสรรคร์ปูแบบ/นวตักรรมเพือ่พฒันาคณุภาพ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รวมทั้งแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ด้วยงานวิจัยหรือพัฒนา 

งานวิจัยจากงานประจำา และเผยแพร่ผลงานอย่างมีมาตรฐาน

 5) พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง

 6) มีภาวะผู้นำา สามารถบริหารจัดการและสามารถทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทาง

สร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำางานเป็นทีม

กับทีมสุขภาพ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ผู้นำาชุมชนและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้

 7) มีทักษะในการส่ือสารภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลในการบริการ

สุขภาพในชุมชน และค้นคว้าหาความรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

และการสื่อสาร

 8) สามารถปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว  

กลุม่บคุคลและชมุชนทีม่ปีญัหาซบัซอ้นบนพืน้ฐานของความแตกตา่งระหวา่งบคุคล สงัคม และวฒันธรรม 

ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผล และบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

พยาบาลศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) รองศาสตราจารย์พรจันทร์  สุวรรณชาต ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต  หนุเจริญกุล กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ขัมภลิขิต กรรมการ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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 4) รองศาสตราจารย์ปนัดดา  ปริยฑฤฒ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชษฐ กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.ลิลลี่  ศิริพร กรรมการ

 7) อาจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.โสพรรณ  โพทะยะ กรรมการ

 8) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล)

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล) 

4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่           

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิงดวงกมล  ปิ่นเฉลียว กรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.เรณุการ์  ทองคำารอด กรรมการ

 7) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

  (อาจารย์สุมัจฉรา  มานะชีวกุล) และเลขานุการ

 8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางกาญจนา  ประกิตติกุล) 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

พยาบาลศาสตรเ์พือ่ทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานดา้นบณัฑติศกึษาให้เปน็ไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงาน

ของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล) 

 2) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข) 

 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา  หนุ่ยศรี) 

 4) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร  มูลศาสตร์)

 5) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย)

 6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทยา  แก้วสาร) และเลขานุการ

 7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์  สิริธรังศรี)  และผู้ช่วยเลขานุการ

 9) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางธัญลักษณ์  ครรชิตานุรักษ์) 

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

	 6.1		หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

   Ph.D. (Nursing) University of Kansas

พัทยา  แก้วสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ป.ผ.ส., M.N., Ph.D., Griffith University,

   Certificate of Leadership for Change  

   Programme (LFC) 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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อารี  ชีวเกษมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., ค.ม. (การบริหารการพยาบาล), 

   Ph.D., Charles Sturt University, 

   Certificate of Leadership for Change  

   Programme (LFC)

 6.2		หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน

ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว, รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ป.ผ.ส., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 

   มหาวทิยาลยัมหดิล, ประกาศนียบตัรการพยาบาล 

   เวชปฏบิติัท่ัวไป (การรกัษาโรคเบือ้งต้น) 

มุกดา  หนุ่ยศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด), 

   ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกาศนียบัตรการพยาบาล 

   เวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 

สุทธีพร  มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

   ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล 

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว, รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง ป.ผ.ส., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์)

   มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกาศนียบัตรการพยาบาล 

   เวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น) 

นภาเพ็ญ  จันทขัมมา, อาจารย์ พ.ต.หญิง ดร. วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),

   ส.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล

บุญทิพย์  สิริธรังศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

   Ph.D., Charles Sturt University

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

   Ph.D. (Nursing) University of Kansas 

พัทยา  แก้วสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   ป.ผ.ส., M.N., Ph.D., Griffith University,  

   Certificate of Leadership for Change  

   Programme (LFC)  

มุกดา  หนุ่ยศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (วิทยาการระบาด), 

   ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกาศนียบัตรการพยาบาล 

   เวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบ้ืองต้น)

เรณุการ์  ทองคำารอด, อาจารย์ ดร.  พย.บ., พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาล 

   จิตเวช), พย.ด., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วาริณี  เอ่ียมสวัสดิกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา), 

   วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), พย.ด. (พยาบาลศาสตร์)

   มหาวิทยาลัยมหิดล

สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์ ดร.  พย.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์), 

   พย.ด. (พยาบาลศาสตร์) 

   มหาวิทยาลัยมหิดล

สุทธีพร  มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),

   ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสุข)

   มหาวิทยาลัยมหิดล

สุพัตรา  ช่างสุพรรณ, อาจารย์   พย.บ., ค.ม. (การบริหารการพยาบาล)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สุมัจฉรา  มานะชีวกุล, อาจารย์  พย.บ., พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)

   มหาวิทยาลัยมหิดล        

อารี  ชีวเกษมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., ค.ม. (การบริหารการพยาบาล), 

    Ph.D., Charles Sturt University,

   Certificate of Leadership for Change  

   Programme (LFC)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
ศรีนวล  สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์ ดร. ค.บ., วท.ม. (พยาบาลศาสตร์) 

   กศ.ด. (การอุดมศึกษา)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9.	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสาขาวิชา
พรจันทร์  สุวรรณชาต, รองศาสตราจารย์  ป.ผ.ส., ศษ.ม. (บริหารการศึกษา), 

   M.S. (Nursing) California State University

นอกจากนี ้ มหาวทิยาลยัได้เชญิคณาจารย์และผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาและหน่วยงาน

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ

แนวการศกึษาชดุวชิา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวฒุเิหล่านีม้ปีรากฏในประมวลสาระและแนวการศกึษาชุดวิชา

ที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ตลอดจน

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

10.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร ดังนี ้

10.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

10.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

11.	 ประเภทของนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

11.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินผลหรือครบเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะ

รับเข้าเป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชาน้ันๆ ท้ังน้ี ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหน่ึง

ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

หมายเหตุ * ขอ้มูลอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปดิสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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12.	 การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิ 

ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ 

13.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
13.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท	มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

		 	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นกัศกึษาต้องลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านชดุวชิาไม่น้อยกว่า   

24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรอืเทยีบเท่า แล้วทำาวทิยานพินธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต พร้อมทัง้สอบผ่านการสอบปกป้องวทิยานพินธ์

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ   

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศ    

คณะกรรมการการอดุมศกึษา เร่ือง หลกัเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวชิาการสำาหรบัการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ

การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษา

สุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์  

มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

   หลักสูตร	 แผน	 ข	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรอืเทยีบเท่า และทำาการศกึษาค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ พร้อมทัง้สอบผ่านการสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น ท้ังนี้             

บางหลักสูตรอาจกำาหนดให้ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย 

ดำาเนินการให้ผลงานหรอืส่วนหนึง่ของผลงานการศกึษาค้นคว้าอสิระได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสาร

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) และ

ในภาคการศกึษาสดุท้ายก่อนสำาเรจ็การศกึษา นกัศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรยีนเพือ่เข้ารบัการอบรมเข้ม

เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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13.2 การลงทะเบยีนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาใหน้กัศึกษาพจิารณาจากโครงสรา้งของหลักสูตร

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบใุนเอกสารหลักสูตรฉบับนี ้ประกอบกบัแนวทางการเปิดสอน

ชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนใน

ภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

13.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกล            

ทีม่หาวทิยาลยัจัดให้แล้ว นกัศกึษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเตมิ จัดทำารายงานและส่งงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

เข้าร่วมสมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานทีท่ี่มหาวทิยาลยั

กำาหนด

13.4 หากนกัศกึษามปัีญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชดุวชิา สือ่การสอน

ต่างๆ และวธีิการศกึษาชดุวชิา สามารถขอคำาปรกึษาทีส่าขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศพัท์ โทรสาร 

หรอืเวบ็ไซต์ ตามทีอ่ยูน่ี้

   ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

   อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทรศัพท์ 0 2503 2785 หรือ 0 2504 8036 - 7

   โทรสาร 0 2503 2620 หรือกระดานสนทนา

   http://nursing.stou.ac.th/page/home.aspx    

13.5 หากนกัศึกษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพิม่/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหน้าชือ่-ชือ่สกุล การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอต่ออายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา 

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผล      

การศึกษารวมท้ังการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา     

การลงทะเบียนเรียนและการสอน สามารถขอคำาปรึกษาท่ีสำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

   สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

   กรุงเทพฯ 10210

   โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

   โทรสาร 0 2503 3675 หรือกระดานสนทนา

   http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



 

รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
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 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

Master of Nursing Science Program in Nursing Administration

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)

อักษรย่อ พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Nursing Administration)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.N.S. (Nursing Administration) 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาการพยาบาลไม่ตำา่กว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยั

หรอืสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภาการพยาบาลรบัรอง

2) มคีะแนนเฉลีย่ในระดบัปรญิญาตรไีม่ตำา่กว่า 2.50 

3) มปีระสบการณ์ด้านการบรหิารจัดการในองค์กรด้านสุขภาพทัง้ภาครฐัหรอืภาคเอกชนมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4) มีใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดงุครรภ์ช้ันหนึง่ทีเ่ป็นปัจจุบนั

5) มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีทีเ่ป็นปัจจบุนั

6) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับที่สามารถศึกษาในระดับ

บณัฑติศกึษาทีม่หาวทิยาลยักำาหนดได้ 

		หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30 

  ข. วิทยานิพนธ์  12 

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  51714 สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการพยาบาล

  51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำาและการบริการพยาบาล  

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	3	ชุดวิชา

  บังคับ 2 ชุดวิชา

  51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล**

  51716 การบริหารการบริการพยาบาล**

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  51717 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ

  89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  51794 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์***

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม 

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว 

  จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 *** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 
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แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 36

  ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

	 	 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

	 	 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(36	หน่วยกิต)

  วิชาแกน	2	ชุดวิชา

  51714 สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการพยาบาล

  51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำาและการบริการพยาบาล

	 	 วิชาเฉพาะด้าน	4	ชุดวิชา  

  บังคับ 3 ชุดวิชา

  51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารทางการพยาบาล

  51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล*

  51716 การบริหารการบริการพยาบาล*

  และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   51717 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ

   89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

  ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(6	หน่วยกิต)

   51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

   51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์**

    เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

    การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

 ปีที่	1		ภาคต้น 51714 สถติ ิวจิยั เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรมทางการพยาบาล 

   51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ำาและการบรกิารพยาบาล

ปีที่	1	 ภาคปลาย 51715 การจดัการองค์การ ทรพัยากรมนษุย์ และคณุภาพทางการพยาบาล

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  51717 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ

  89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

ปีที่	2	 ภาคต้น 51716 การบริหารการบริการพยาบาล

  51794 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 51794 วิทยานิพนธ์

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

แผน	ข

 ปีที่	1	 ภาคต้น 51714 สถติ ิวิจยั เทคโนโลยสีารสนเทศ และนวัตกรรมทางการพยาบาล

   51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ำาและการบรกิารพยาบาล

ปีท่ี	1	 ภาคปลาย 51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพทางการพยาบาล

  ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปน้ี

  51717 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ

  89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเร้ือรังในชุมชน

ปีที่	2	 ภาคต้น 51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล

  51716 การบริหารการบริการพยาบาล

ปีที่	2	 ภาคปลาย 51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 



 

รายละเอียดหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
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 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

อักษรย่อ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science (Community Nurse Practitioner)

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

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเรจ็การศึกษาทางการพยาบาลไม่ตำา่กว่าระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าจากมหาวิทยาลัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ตำ่ากว่า 2.50 

3) มีประสบการณ์ในการทำางานดา้นการพยาบาลในหนว่ยงานดา้นสุขภาพหรอืในโรงพยาบาล

ทั้งภาครัฐหรือเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

4) มีวุฒิประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)      

จากหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง 

5) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับท่ีสามารถศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษาได้

6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่เป็นปัจจุบัน 

7) มีหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ       

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่เป็นปัจจุบัน  

8) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

9) ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เนื่องจากความประพฤติ

เสื่อมเสีย

		หมายเหตุ  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาเป็นรายกรณี
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต	

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12

  ค. หมวดวิชาเลือก 1 6

  ง. วิทยานิพนธ์  12

  จ. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต  

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	42	หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาแกน	2	ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)

  51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล

   และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ	2	ชุดวิชา	(12	หน่วยกิต)	  

  89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น

   และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

  89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง

   และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

 ค.	หมวดวิชาเลือก	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)  

  โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  89705 การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

  89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

  

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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 ง.	 วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  89798 วิทยานิพนธ์ 

 จ.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน*
   เปน็การอบรมเขม้ทีเ่นน้การฝกึปฏบิตัเิพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ ์โดยมกีารประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

 ปีที่	1	 ภาคต้น 51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

  89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎี

   ทางการพยาบาลและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ปีที่	1	 ภาคปลาย 89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น

   และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1

  ----- ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   89705 การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

  89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

ปีที่	2	 ภาคต้น 89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูง

   และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

  89798 วิทยานิพนธ์

ปีที่	2	 ภาคปลาย 89798 วิทยานิพนธ์ 

  89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
51712 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล 
51714 สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการพยาบาล 
51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพการพยาบาล 
51716 การบริหารการบริการพยาบาล 
51717 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ 
51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำาและการบริการพยาบาล 
51794 วิทยานิพนธ์ (การบริหารทางการพยาบาล)  
51795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การบริหารทางการพยาบาล) 
51796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ 
89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและ

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


89702 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้นและ

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1


89703 วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชนขั้นสูงและปฏิบัติการพยาบาล

เวชปฏิบัติชุมชน 2


89705 การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
89706 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 
89798 วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)  
89799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

หมายเหตุ   ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสารประชาสมัพนัธ์/เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา



23

รายละเอียดชุดวิชา

51707	 การวิจัยทางการพยาบาล	สถิติ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 Nursing Research, Statistics and Nursing Informatics 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้

 2. ออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลได้

 3. ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้

 4. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลได้

 5. เขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ได้

 6. มีคุณธรรม จริยธรรมในการวิจัยและการนำาผลงานวิจัยไปใช้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 ประเภทของการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัยใน

งานพยาบาล การเลือกใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จริยธรรมในการวิจัยและการนำาผลงานการวิจัยไปใช้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ทางการพยาบาล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

51712	 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar Issues and Trends in Nursing Administration

	 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. วเิคราะห์ประเดน็และแนวโนม้ สถานการณ ์การบรหิารระบบการจดัการบรกิารการพยาบาล 

  และอิทธิพลของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

 2. นำาเสนอรปูแบบการพฒันาการบรหิารทางการพยาบาลในอนาคตทีเ่ลือกสรร ท่ีสอดคล้อง 

  กับบริบทของสังคมการเมือง กฎหมายและจริยธรรมและอื่นๆ

 3. ฝึกปฏบัิตโิดยการประยุกต์แนวคดิทีค่ดัสรรและนำาเสนอรปูแบบการพฒันาการบรหิารทาง 

  การพยาบาล การจดัทำาโครงการ ดำาเนนิการตามโครงการ และการประเมนิผล โดยใช้วธีิการ 

  ที่เหมาะสมในการนำาเสนอ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม สถานการณ์ การบริหารระบบบริการการพยาบาลและ

อิทธิพลของระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้อง นำาเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารทางการพยาบาลในอนาคต

ที่เลือกสรรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมือง กฎหมายจริยธรรมและอื่นๆ

 ฝึกปฏิบัติโดยการประยุกต์แนวคิดท่ีคัดสรรนำาเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารทาง 

การพยาบาล การจัดทำาโครงการ ดำาเนินการตามโครงการ และการประเมินผลที่เหมาะสม

51714	 สถิติ	วิจัย	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และนวัตกรรมทางการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics, Research, Information Technology, and Innovation in Nursing

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ  

 1.  ใช้ระเบียบวิธีการวจิยัทางการพยาบาลท้ังเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ และการวิจัยแบบผสมได้

 2. ออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และ 

  การวิจัยแบบผสมได้

 3. ใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงปริมาณได้

 4. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเชิงคุณภาพได้ 

 5. พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยได้

 6. อธิบายแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรอบรู้สารสนเทศ เทคโนโลยี 

  การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลได้

 7. อธบิายแนวคดิทฤษฎนีวตักรรม และการออกแบบนวัตกรรมทางการบรหิารและการบรกิาร 

  พยาบาลได้

 8. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยดีจิิทลัเพือ่การวิจัยทางการพยาบาลได้

 9. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพยาบาล

 10. ประเมินคุณภาพงานวิจัย สารสนเทศ และนวัตกรรมได้ 

 11. นำาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลได้   

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 กระบวนการวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสม การออกแบบ

การวิจัย การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเลือกใช้สถิติในการวิจัย จริยธรรมการวิจัย 

ในมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรอบรู้สารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการวิจยั การประเมนิคณุภาพงานวิจยั สารสนเทศ และนวตักรรม การพฒันานวตักรรม และการนำาผล

การวิจัยและนวัตกรรมไปใช้

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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51715	 การจัดการองค์การ	ทรัพยากรมนุษย์	และคุณภาพการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Nursing Organization, Human Resources and Quality Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการ 

  คุณภาพการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ 

 2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล  

  และคุณภาพการพยาบาลขององค์การพยาบาลได้ 

 3. สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในองค์การพยาบาล 

  โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ 

  คณุภาพการพยาบาลในองค์การ และศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง รวมท้ังการนำาหลกัฐานเชงิประจักษ์ 

  มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. แสดงภาวะผู้นำาในการสร้างทีมงานและเครือข่าย และการทำางานร่วมกับทีมสุขภาพและ 

  เครือข่ายได้

 5. มีทักษะการวางแผนพัฒนาบุคลากร นำาแผนสู่การปฏิบัติและประเมินผล 

 6. มีทักษะการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององค์การ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 องค์การสขุภาพและองค์การพยาบาล แนวคดิและทฤษฎีทางการบรหิารจัดการและการจัดการ

คุณภาพการพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล การวางแผน การสรรหา  

การคดัเลอืก การฝึกอบรมพฒันา การบรหิารค่าตอบแทน การธำารงรกัษา และการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

การพัฒนาทีมงาน เครือข่ายทางการพยาบาล

 ฝึกปฏิบัติการจัดการองค์การพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการคุณภาพ

การพยาบาล และการฝึกภาวะผู้นำาที่มีจริยธรรม มีทักษะการสื่อสาร และการทำางานเป็นทีมร่วมกับ 

ทมีสขุภาพและเครอืข่ายภายใต้บทบาทของผูบ้รหิารการพยาบาลแต่ละระดบั โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

และนำาเสนอผลงานที่มอบหมาย 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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51716	 การบริหารการบริการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Nursing Service Administration

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการบริการพยาบาล ระบบการบริการพยาบาล  

  การขบัเคลือ่นองค์กรพยาบาล และการพฒันาศกัยภาพการบริการพยาบาลสูค่วามเป็นเลศิ 

 2. สามารถประเมนิและวเิคราะห์ระบบบรกิารพยาบาล ทัง้โครงสร้าง กระบวนการ และผลลพัธ์ 

  ของการบริหารจัดการในระบบบริการพยาบาล 

 3. สามารถนำาเสนอแผนเชิงกลยุทธ์นำาแผนเชิงกลยุทธ์ ไปปฏิบัติและประเมินผลของ 

  การบริหารจัดการทางการพยาบาล 

 4. มีทักษะการวางแผนพัฒนาระบบบริการพยาบาล ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในทาง 

  สร้างสรรค์ การจัดการความรู้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 

  เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารทางการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 ระบบบริการพยาบาล การขับเคลื่อนองค์กรพยาบาล การพัฒนานโยบายการบริหารและ 

การบริการพยาบาล การบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ เศรษฐศาสตร์ทางด้านสุขภาพ การเงินการคลัง

ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผลในการจัดบริการพยาบาล การจัดการผลลัพธ์        

การบรกิารพยาบาล ภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง นวตักรรมการบรหิารการบรกิารพยาบาล การนเิทศทาง  

การพยาบาล การเสรมิสร้างพลงัอำานาจ การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และเทคโนโลยดีจิิทลั

ในการบริหารทางการพยาบาล กุญแจความสำาเร็จของผู้บริหารการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มของ

ระบบสุขภาพและการจัดการบริการพยาบาล

 ฝึกปฏิบัติการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้จากผู้บริหาร

ทางการพยาบาลต้นแบบ โดยการประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารการพยาบาล 

และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กระบวนการแก้ไขปัญหา เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร และเทคโนโลยีดจิทิลัในการบริหารทางการพยาบาล เพ่ือการพฒันาการบรกิาร

พยาบาล

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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51717	 การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ	 	(6	หน่วยกิต)

 Geriatric Care Management

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. อธบิายแนวคดิ ทฤษฎีความสูงอาย ุการพยาบาลแบบผสมผสานแก่ผูสู้งอาย ุการจัดระบบ 

  การดูแลระยะยาว การดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลระยะสุดท้ายแก่ผู้สูงอายุ

 2. อธบิายบทบาทของพยาบาลในสถานบรกิารสาธารณสขุทกุระดบัในดา้นการจดัการการดูแล 

  ผู้สงูอายุอย่างต่อเน่ืองจากสถานบรกิารสาธารณสุข สู่บา้นและชุมชน รวมทัง้ผูสู้งอายทุีอ่ยู่ 

  ตามลำาพังและที่อยู่ในครอบครัวได้ โดยคำานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 3. บูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดูแลสุขภาพทางเลือก 

  นวตักรรมท่ีมอียูม่าใชใ้นการวางแผน การประสานงาน การให้คำาปรกึษา และการช่วยเหลือ 

  ผู้สูงอายุและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 4. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการการดูแลผู้สูงอายุและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  และเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนานวัตกรรม/โครงการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายทางสุขภาพ 

  สำาหรับผู้สูงอายุได้ 

 5. วิเคราะปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและครอบครัวได้ 

  และสามารถบอกถึงแนวทางการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

    แนวคดิทฤษฎคีวามสงูอาย ุการเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นผูสู้งอาย ุบทบาทด้านการจัดการ

การดแูลผูส้งูอาย ุการจดัการองค์กรและระบบบรกิารพยาบาลในการจัดการการดแูลผูสู้งอาย ุการวางแผน

จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำาพังและที่อยู่ในครอบครัว การจัดระบบการดูแลระยะยาว การจัดการ

รายกรณี การพยาบาลแบบบูรณาการ การดูแลแบบประคับประคอง และการดูแลระยะสุดท้าย  

โดยเชื่อมโยงจากสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับสู่บ้านและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 

ครอบครัวและชุมชน ร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมสำาหรับผู้สูงอายุ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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51718	 นโยบาย	ระบบสุขภาพ	ภาวะผู้นำาและการบริการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

 Policies, Health System, Leadership and Nursing Services 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มคีวามรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ การบรกิารพยาบาล กระบวนการ 

  พัฒนานโยบายสุขภาพ และการประเมินผลกระทบของนโยบายต่อสุขภาพ

 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนโยบายสุขภาพ ระบบสุขภาพ และการบริการพยาบาล 

 3. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาล การบริหารทางการพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง  

  สามารถบรูณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารทางการพยาบาล 

  และการบริการพยาบาล 

 4. อธิบายแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำา และการพัฒนาภาวะผู้นำาในการบริหารจัดการทางการ 

  พยาบาล และการให้ข้อเสนอเชงินโยบายในการพฒันาระบบสขุภาพและการบรกิารพยาบาล

 5. วเิคราะห์ปัญหาทางสขุภาพ และวางแผนในการบรหิารจัดการเพือ่การบรกิารพยาบาลทีม่ี 

  ประสิทธิภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และคำานึงถึงความหลากหลายและความไว 

  ทางวัฒนธรรม

 6. สามารถวเิคราะห์และตดัสนิใจบนพืน้ฐานของคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย 

  วิชาชีพ กฎหมายสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 

  การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาล รวมทั้งสามารถพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและประชาชนได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา 

    นโยบายสขุภาพ ระบบสขุภาพ การบรกิารพยาบาล แผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ ข้อเสนอ

เชงินโยบายดา้นสขุภาพ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ การบรกิารสุขภาพและการบริการพยาบาล 

ความหลากหลายและความไวทางวฒันธรรม แนวคดิทฤษฎีทางการพยาบาล การบรหิารทางการพยาบาล

และทีเ่กีย่วขอ้ง การจดัการทางการพยาบาล แนวคดิทฤษฎภีาวะผูน้ำาและการพฒันาภาวะผูน้ำา คณุธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายประกอบวิชาชีพการพยาบาล กฎหมายสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารและการบริการพยาบาล

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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51794	 วิทยานิพนธ์	(การบริหารทางการพยาบาล)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Nursing	Administration)	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา  

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

    การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง การออกแบบการวจัิย

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจัย

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ 

การเผยแพร่ 

51795	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การบริหารทางการพยาบาล)	 (6	หน่วยกิต)

 Independent	Study	(Nursing	Administration)	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1. มีทักษะในการเลือกศึกษาและเสนอโครงการการค้นคว้าอิสระในประเด็นหรือปัญหา 

  เกี่ยวกับการบริหารทางการพยาบาล 

 2. สามารถสืบค้น ทบทวน และวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่จะทำาการศึกษา 

  ค้นคว้าอิสระทางการบริหารทางการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม

 3. สามารถออกแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลไดอ้ยา่งมีจรยิธรรม

 4. มีความรูค้วามสามารถในการเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระทางการบรหิาร 

  ทางการพยาบาล

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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 5. สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารทาง 

  การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม

 6. สามารถนำาเสนอและสอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารทางการพยาบาล

 7. สามารถเขยีนรายงานการศกึษาคน้คว้าอสิระทางการบรหิารทางการพยาบาลฉบับสมบูรณ ์

  อย่างมีจริยธรรม

 8. สามารถเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระทางการบริหารทางการพยาบาลเพ่ือการเผยแพร่ 

  อย่างมีจริยธรรม 

		 คำาอธิบายชุดวิชา 

    กระบวนการศกึษาคน้คว้าอสิระในประเดน็หรอืปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารทางการพยาบาล

การเสนอโครงการ การวิเคราะห์วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การพัฒนานวัตกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ การนำาเสนอข้อมูล การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ 

ผลการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีจริยธรรม

51796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Nursing 

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำาหรับการเป็นผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล 

 2. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพทั้ง 

  ในประเทศและต่างประเทศ

 3. มีทักษะการทำางานแบบมีส่วนร่วม การทำางานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายทาง 

  การพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและผู้บริหารการพยาบาล และ 

  การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

 5. มีสว่นรว่มในการพฒันาวชิาชพีการพยาบาล ชว่ยเหลอืสงัคม และทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมประสบการณ์ด้านการบริหารการพยาบาลและระบบบริการ

สุขภาพทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำาหรับผู้บริหารการพยาบาลและ

การเป็นผู้นำาในวิชาชีพการพยาบาล การเสริมสร้างทักษะการทำางานแบบมีส่วนร่วมและการทำางานเป็นทีม

และเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพทางการพยาบาล การตัดสินใจเชิงจริยธรรม และ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ช่วยเหลือสังคม และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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89701	 นโยบายและระบบสุขภาพ	ภาวะผู้นำา	แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล	 (6	หน่วยกิต)

	 และบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

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

 and Community Nurse Practitioner’s Roles 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

  1. อธิบายและวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ 

  นโยบายสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์ 

  สาธารณสุข และการจัดระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการได้

 2. อธิบายการบริหารจัดการทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม สิทธิ 

  ผู้ป่วย กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

 3. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ 

  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และแนวคิดการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้ 

 4. วิเคราะห์บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

  และแนวทางการพัฒนาได้

 5. อธิบายภาวะผู้นำาและการสร้างศักยภาพผู้นำาของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้ 

 คำาอธิบายชุดวิชา	

 แนวคดิเกีย่วกบัระบบสขุภาพ ปจัจัยทีม่ผีลกระทบตอ่ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพ กฎหมาย

ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทรัพยากรสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดระบบบริการสุขภาพแบบ

บรูณาการ การบรหิารจดัการทางการพยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชนโดยยดึหลักจรยิธรรม สิทธผิูป่้วย กฎหมาย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิดการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

และแนวทางการพฒันา การพฒันาบทบาทผูป้ฏิบตักิารพยาบาลข้ันสูง ภาวะผูน้ำา การสรา้งศกัยภาพผูน้ำา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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89702	 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง	การรักษาโรคเบื้องต้น	 (6	หน่วยกิต)

	 และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	1

 Advanced Health Assessment, Primary Medical Care and 

 Community Nurse Practitioner Practice I 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบ้ืองต้นตาม 

  ขอบเขตของกฎหมายได้

 2. ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษาโรค 

  เบื้องต้น ทำาหัตถการ ส่งต่อผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยที่มีปัญหาสุขภาพท้ังในภาวะฉุกเฉิน  

  เฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมทั้งบันทึกรายงานการรักษาพยาบาลและติดตามผลการรักษา 

  ตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

 3. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ พยาธิสรีรภาพ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรค 

  ที่พบบ่อยในเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ได้ 

 4. อธิบายเภสัชวิทยาขั้นสูง การใช้ยา สมุนไพร และกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ยาได้

 5. สร้างเสริมภมูคิุม้กนัโรค วางแผนครอบครวั ให้คำาปรกึษา และส่งเสรมิศกัยภาพในการดแูล 

  ตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว โดยคำานึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและความเป็น 

  ปัจเจกบุคคล บนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพยาบาลในการรักษาโรคเบ้ืองต้นตามขอบเขต 

ของกฎหมายการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ พยาธิสรีรภาพ การตรวจทาง 

หอ้งปฏิบัตกิารการวนิจิฉยัแยกโรค และการรกัษาโรคเบ้ืองตน้แกบุ่คคลในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เฉียบพลัน 

และเรื้อรัง โดยใช้ยาสมุนไพร การทำาหัตถการ และการส่งต่อ เภสัชวิทยาขั้นสูงและกฎหมายเกี่ยวกับ

การใช้ยา การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การวางแผนครอบครัว การให้คำาปรึกษา การพัฒนาศักยภาพ

ในการดูแลตนเองของบุคคลและครอบครัวโดยคำานึงถึงประเด็นทางจริยธรรม สิทธิและความเป็นปัจเจก

ของบุคคลบนพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรม การบันทึกรายงานการรักษาพยาบาล และติดตาม 

ผลการรักษาตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดยการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในเด็ก ผู ้ใหญ่ และผู ้สูงอายุ วินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษา 

โรคเบือ้งต้น ทำาหตัถการส่งต่อผูใ้ช้บรกิารทกุช่วงวัยทีม่ปัีญหาสขุภาพทัง้ในภาวะฉกุเฉนิ เฉยีบพลนั และ

เรื้อรัง รวมทั้งบันทึกรายงานการรักษาพยาบาลและติดตามผลการรักษา 

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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89703	 วิทยาการระบาด	การพยาบาลชุมชนขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

	 และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	2

 Epidemiology, Advanced Community Health Nursing and

 Community Nurse Practitioner Practice II 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ  

 1. อธิบายแนวคิดทางวิทยาการระบาด สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงและการกระจายของปัญหา 

  สขุภาพทีพ่บบ่อยในชมุชน การเฝ้าระวัง การคดักรอง การสอบสวนและการควบคมุปัญหา 

  สุขภาพ รวมถึงการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนได้

 2. ประยกุต์แนวคดิและทฤษฎทีีค่ดัสรรเกีย่วกบัการพยาบาลชุมชนขัน้สูง การส่งเสรมิสุขภาพ 

  บุคคล ครอบครัว และชุมชน และการดูแลสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่มวัยได้

 3. อธบิายหลกัการการป้องกนัและควบคมุโรค การจัดการโรคเรือ้รังในชุมชน การดแูลสุขภาพ 

  ในสถานศกึษา การดแูลสขุภาพผูป้ระกอบอาชพี และการพยาบาลชมุชนในภาวะภยัพิบตัไิด้

 4. ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน การวางแผน การดำาเนินการและการประเมินผล 

  โครงการสุขภาพในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และฐาน 

  ข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ

 5. ให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่มีปัญหาซับซ้อนในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักฐาน 

  เชิงประจักษ์ และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต 

  ที่บ้านได้

 6. อธิบายระบบการบรหิารจดัการบริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

  ชมุชนและการดแูลผูป่้วยและครอบครวัทีม่ปัีญหาซบัซ้อนและผู้ป่วยระยะสดุท้ายของชวีติได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 แนวคดิทางวทิยาการระบาด แนวคดิและทฤษฎีทีค่ดัสรรเกีย่วกบัการพยาบาลชุมชน การส่งเสรมิ 

สุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน การดูแลสุขภาพบุคคลแต่ละกลุ่มวัย การป้องกันและควบคุมโรค 

การจดัการโรคเร้ือรงัในชมุชน การดูแลสขุภาพในสถานศกึษา การดูแลสุขภาพผูป้ระกอบอาชีพ การดแูล

ผูป่้วยท่ีมปัีญหาซับซ้อนและผูป่้วยระยะสดุท้ายทีบ้่าน การพยาบาลชุมชนในภาวะภยัพิบตั ิระบบสารสนเทศ

เพื่อการพยาบาลชุมชน กระบวนการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน การวางแผน การดำาเนินการและ        

การประเมินผลโครงการสุขภาพในชุมชน และการบริหารจัดการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์

มาใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหาสขุภาพชมุชน การวางแผน การดำาเนนิการ และการประเมนิผลโครงการ

สุขภาพในชุมชน รวมทั้งการพยาบาลครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนที่บ้าน

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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89705	 การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)

 Health Promotion and Health Behavior Modification 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายนโยบายและกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพได้

 2. พัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามระยะพัฒนาการตลอดช่วงอายุขัยของบุคคล 

  และประยุกต์ใช้ส่ือสังคมและเทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการความเครียด  

  การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำาลังกาย การสูบบุหร่ีและการด่ืม 

  แอลกอฮอล์ได้

 3. ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ 

  บุคคลและกลุ่มคนท่ีอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชนได้

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 นโยบายและกลวธีิในการสรา้งเสรมิสขุภาพ แนวคดิและทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสขุภาพ การพฒันา

โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้สื่อสังคมและเทคโนโลยีในการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริม 

สขุภาพตามระยะพฒันาการตลอดช่วงอายขุยัของบคุคล การจดัการความเครยีด การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การรับประทานอาหาร การออกกำาลังกาย การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ การสร้างเสริมสุขภาพ 

ในโรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริม 

สุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล กลุ่มคน และชุมชน

89706	 การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	 (6	หน่วยกิต)

 Nursing Care for Clients with Chronic Disease in Community 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. อธบิายสถานการณแ์ละผลกระทบของการเจบ็ปว่ยด้วยโรคเรือ้รงัตอ่ผูป้่วย ครอบครวัและ 

  ระบบบริการสาธารณสุข และแนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังได้ 

 2. อธิบายการประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การพยาบาลและการวางแผนจำาหน่าย 

  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความซับซ้อนอย่างต่อเนื่องที่บ้านและในชุมชนได้ 

 3. ระบแุนวทางการเสรมิสรา้งการจดัการตนเองของผูป้ว่ยโรคเรือ้รงัและศกัยภาพของผูด้แูล  

  การสร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเอง และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแล 

  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้

 4. วิเคราะห์บทบาทผู้จัดการรายกรณี ผู้จัดการการดูแล และผู้ดูแลระบบการดูแลโรคเร้ือรังได้

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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 5. ประยุกต์ใช้มโนมติและทฤษฎีในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ทฤษฎีทางการพยาบาลและ 

  ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล ในการจัดการ 

  พยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามสถานการณ์ที่กำาหนดได้ 

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 สถานการณ์และผลกระทบของการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังต่อผู้ป่วย ครอบครัว และระบบบริการ

สุขภาพ มโนมติและทฤษฎีในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การประเมินภาวะสุขภาพ การพยาบาลและ 

การวางแผนจำาหนา่ยผูป้ว่ยโรคเรือ้รังทีมี่ปญัหาซบัซอ้นอยา่งตอ่เนือ่งทีบ่า้นและในชมุชน การเสรมิสรา้ง

การจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและศักยภาพของผู้ดูแล การสร้างเครือข่ายกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทบาทผู้จัดการรายกรณี ผู้จัดการการดูแล 

และผู้จัดการระบบการดูแลโรคเร้ือรัง การจัดการพยาบาลผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีพบบ่อยในชุมชนโดยประยุกต์ใช้    

ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐานเชิงประจักษ์ และนวัตกรรมทางการพยาบาล

89798	 วิทยานิพนธ์	(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Community	Nurse	Practitioner)	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีจะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพ่ือการเผยแพร่  

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง การออกแบบการวจัิย 

การเขยีนและเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพฒันาเครือ่งมอืเพือ่การวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธ์ท้ังการวิจัย 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและ

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ     

การเผยแพร่

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
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89799	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน		(6	หนว่ยกติ)

 Graduate Professional Experience in Community Nurse Practitioner 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

 1. แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนท้ังในและ 

  ต่างประเทศ

 2. พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมสำาหรับการเป็นผู้นำาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 3. ใช้เทคนิคในการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และการเจรจาต่อรองในงานพยาบาล  

  เวชปฏิบัติชุมชนได้

 4. พฒันาทกัษะในการแกไ้ขปญัหา และการทำางานเป็นทมี รวมทัง้เสรมิสรา้งความมคีณุธรรม  

  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลอย่างเหมาะสม  

	 คำาอธิบายชุดวิชา 

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนทั้งในและ 

ต่างประเทศ การพัฒนาภาวะผู้นำาและบุคลิกภาพทางการพยาบาลเวปฏิบัติ คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การส่ือสารและการสร้างสัมพันธภาพ การทำางานเป็นทีม 

การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจและการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และ  

การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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การฝึกภาคปฏิบัติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

 

 การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 

เป็นการฝึกปฏิบัติด้านการบริหารทางการพยาบาลและทักษะที่จำาเป็น ณ สถานบริการสาธารณสุขทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์กรมหาชน) และ/หรือสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลภายใต้

สารนิเทศงานของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จำานวน 2 ชุดวิชา 

ได้แก่ ชุดวิชา 51715 การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพทางการพยาบาล และชุดวิชา 

51716 การบริหารการบริการพยาบาล ซึ่งแต่ละชุดวิชามีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 3 ลักษณะ ดังด่อไปนี้

1.	ชุดวิชา	51715	การจัดการองค์การ	ทรัพยากรมนุษย์	และคุณภาพการพยาบาล	

  1.1 ฝึกวิเคราะห์การจัดการองค์การพยาบาล โดยวิเคราะห์บริบทของหน่วยงานที่เลือกสรร 

เสนอแนะและ/หรือร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการองค์การพยาบาล จำานวน 35 ชั่วโมง

  1.2  ฝึกการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ภาวะผูน้ำาทีม่จีรยิธรรม ทกัษะการสือ่สาร และการทำางาน

เป็นทีม โดยวิเคราะห์ทักษะ บทบาทภาวะผู้นำาของตนเอง ทำาแผนพัฒนาตนเอง และจัดทำาโครงการ      

ที่คัดสรร จำานวน 1 เรื่อง ที่แสดงถึงการมีภาวะผู้นำาที่มีจริยธรรม มีทักษะการสื่อสาร และการทำางาน

เป็นทีม จำานวน 64 ชั่วโมง

  1.3 ฝึกวิเคราะห์การจัดการคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน และเสนอแนะแนวทาง          

การปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน จำานวน 40 ชั่วโมง 

  นอกจากนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริม 2 ครั้งๆ 2 วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง           

รวม 24 ชั่วโมง และทำากิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำานวน 6 ชั่วโมง

2.	ชุดวิชา	51716	การบริหารการบริการพยาบาล	

  2.1  ฝึกการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร/หน่วยงานทางการพยาบาล

ที่เลือกสรร จำานวน 40 ชั่วโมง

  2.2  ศึกษาติดตามการดำาเนินงานของผู้บริหารการพยาบาลต้นแบบ จำานวน 40 ชั่วโมง

  2.3  ฝกึพฒันาภาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง โดยการจัดทำาโครงการพัฒนาศกัยภาพระบบบรกิาร

พยาบาลเพื่อพัฒนาองค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จำานวน 56 ชั่วโมง 

  นอกจากนี้ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเข้มและการสัมมนาเสริม 2 ครั้งๆ ละ 

2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง และทำากิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จำานวน 15 

สัปดาห์ๆ ละ 1 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการการดูแลผู้สูงอายุ
การจัดการองค์การ ทรัพยากรมนุษย์
 และคุณภาพการพยาบาล
การบริหารการบริการพยาบาล
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 
 การรักษาโรคเบื้องต้นและปฏิบัติ 
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
 (การบริหารทางการพยาบาล)
การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปล่ียน 
 พฤติกรรมสุขภาพ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 
 มหาบัณฑิตการพยาบาล
 เวชปฏิบัติชุมชน
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ 
 มหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำาและ 
 การบริการพยาบาล
นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นำา  
 แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล 
 และบทบาทของพยาบาล
 เวชปฏิบัติชุมชน
วิทยาการระบาด การพยาบาลชุมชน 
 ขั้นสูงและปฏิบัติการพยาบาล 
 เวชปฏิบัติชุมชน 2
วิทยานิพนธ์ (การบริหารทางการพยาบาล)
วิทยานิพนธ์ (การพยาบาลเวชปฏิบัติ 
 ชุมชน)
สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
 นวัตกรรมทางการพยาบาล
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มทาง 
 การบริหารการพยาบาล

Geriatric Care Management  
Nursing Organization, Human Resources and  
 Quality Management
Nursing Service Administration
Advanced Health Assessment, Primary  
 Medical Care and Community Nurse  
 Practitioner Practice I
Nursing Care for Clients with Chronic Disease in Community
Nursing Research, Statistics and 
 Nursing Informatics
Independent Study (Nursing Administration)

Health Promotion and Health Behavior Modification

Graduate Professional Experience in 
 Community Nurse Practitioner

Graduate Professional Experience in Nursing

Policies, Health System, Leadership and 
 Nursing Services
Health Policy and Health System, Leadership, 
 Concepts and Theories in Nursing and 
 Community Nurse Practitioner’s Roles

Epidemiology, Advanced Community Health 
 Nursing and Community Nurse Practitioner  
 Practice I I
Thesis (Nursing Administration)
Thesis (Community Nurse Practitioner)

Statistics, Research, Information Technology,     
 and Innovation in Nursing
Seminar Issues and Trends in Nursing Administration

51717
51715

51716
89702

89706
51707

51795

89705

89799

51796

51718

89701

89703

51794
89798

51714

51712

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึก






