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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การศึกษาวิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ได้แก่ แหล่ง
ความรู้ที่สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบริหารและการบริการ
สุขภาพจากสถานบริการด้านสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้รับรู้รายละเอียดของหลักสูตร แผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และลักษณะกระบวนวิชาในแต่
ละสาขาวิชา ตลอดจนระเบียบ ประกาศ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องส าหรับนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา หน่วยบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดท าคู่มือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
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บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป 
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12. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  ชัยวุฒ ิ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา  สุขเลิศตระกูล กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า กรรมการและเลขานุการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐณิชา ศรีบุณยวัฒน ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนชุ กิตสัมบันท์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลินี สุวรรณยศ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา  วรรณชัยกุล เลขานุการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
1 
2. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา 

อภิชาติบุตร 
จิตต์ภักด ี

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร  แสนหลวง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
    



 ช 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์  ชัยอาจ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารตัน์ วังศรีคูณ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุล ี ส าราญญาติ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ อุดมความสุข กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา เลขานุการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีช านาญ เลขานุการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริรัตน ์ ปานอุทัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ท าดี กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง เลขานุการ 
7. อาจารย์ ดร.กาญจนา ธานะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. อาจารย์ฐิตินันท์ ดวงจินา ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. อาจารย์สุทธินันท์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ี แก้วธรรมานุกูล กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงค า กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณ ี ตันตรานนท์ กรรมการและเลขานุการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 ซ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี เลขานุการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. อาจารย์ ดร.สมพิศ อ าไพ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อ้ึงวัฒนา ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ท าดี กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี เลขานุการ 
7. อาจารย์ภทพร บวรทิพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 



อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน (อตตานํ ทมยนติ  ปณฑิตา)  เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้  

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ปัจจุบันคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการด าเนินการต่างๆ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ยึดถือปณิธานตามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยรวม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตาม
หลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การ
ประยุกต์ เผยแพร่ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการ
ฝึกฝนตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรม และ
จิตสํานึกต่อสังคม  

วิสัยทัศน์ 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนําระดับสากลด้านการศึกษาและ

การวิจัย (โดยตั้งเป้าหมายเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 
2564) 

พันธกิจ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนี้ 

1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา 
2) ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
4) ทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข 
2) ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคม ประเทศชาติ และ

สามารถนําผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชน 
3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งในชุมชนและในระดับสากลโดยการผสมผสานภารกิจด้านการ

จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
4) อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 
5) บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) พัฒนาระบบบริหารให้มีความทันสมัย คล่องตัว โดยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
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7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
8) จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการดําเนินงานในทุกด้านอย่างเหมาะสม 

ค่านิยมหลัก 
F - Focus on Quality  (การมุ่งเน้นคุณภาพ) 
O – Organizational leadership (การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์) 
N – Nurturing (การดูแลเอาใจใส่) 
C – Commitment and Community Concerned (ความผูกพันทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อ            

       ชุมชนและสังคม) 
M – Morality (คุณธรรม) 
U – Unity (ความเป็นเอกภาพ) 
 

สมรรถนะหลัก 
1) การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายระดับนานาชาติ (Enhancing competencies from 

International Networks) 
2) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ด้านการบริหารองค์กร การสอนและการวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

 
ตราสัญลักษณ์  (Branding) 

 “ความรู้ดี ปฏิบัติเด่น เน้นวิจัย ใฝ่คุณธรรม นําสู่สากล” 
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ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมมีฐานะเป็นแผนกหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้

เริ่มจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ใน พ.ศ. 2502 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

และให้คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ จัดการศึกษาในวิชาการพยาบาล โดยมีแผนกวิชาด้านการพยาบาล 
เรียกชื่อว่า “แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 76 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2502) 

พ.ศ.2508 คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ย้ายเข้าอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาล             
ผดุงครรภ์และอนามัยจึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” (ราชกิจจานุเบกษา  
เล่มที ่85 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 19 กันยายน 2511) 

พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 

การด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
 พ.ศ. 2529 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) แขนงวิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2532 
 พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) จํานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 
 พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุม
การติดเชื้อ  
 พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
 พ.ศ. 2540 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล โดย
ปรับเป็นหลักสูตรแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) และแผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   
แผน ข ภาคพิเศษ โดยมีบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี              
(เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
 พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร     
แบบ 1 (ทําวิทยานิพนธ์) และแบบ 2 (เรียนกระบวนวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 
 พ.ศ. 2542  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ  1(1) แบบ 1(2) 
และแบบ 2(2) เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
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 พ.ศ. 2543 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล     
จิตเวช หลักสูตร แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
 พ.ศ. 2544 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์ โดยปรับปรุงเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตร แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) 
หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
  ไดัรับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติและ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) 
 พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
(เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
 พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (เริ่ม
ดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
 พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง  
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ 
 พ.ศ. 2550 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และ
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน 
ข ภาคพิเศษ โดยคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแทนบัณฑิตศึกษา
สถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข 
ภาคพิเศษ 
 พ.ศ. 2552 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 พ.ศ. 2554 ปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี 
             ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2555 จํานวน 10 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2556  จํานวน 2 หลักสูตร  ดังนี้ 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตร   
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตร 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและ 
การควบคุมการติดเชื้อ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  (หลักสูตร   
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
      หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) โดยปรับปรุงมาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล แขนงวิชาการ
พยาบาลแม่และเด็ก และแขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 พ.ศ. 2556  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556)  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โดย
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล โดยเปลี่ยน
ชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  โดยเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ
ควบคุมการติดเชื้อ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยเปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย โดยเป็นชื่อ
หลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 พ.ศ. 2561 ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จํานวน 2 หลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

การร่วมจัดการศึกษากับสถาบันอื่น 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ร่วมจัดการศึกษากับสถาบันอ่ืน ดังนี้  

            1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ)   ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับประเทศในทวีปอเมริกา และทวีปเอเซีย  

1 Indiana University USA 
2 Shenadoah University USA 
3 University of Alabama at Birmingham USA 
4 University of California, San Francisco USA 
5 University of Hawaii at Manoa USA 
6 University of Illinois at Chicago USA 
7 University of Michigan, Ann Arbor USA 
8 University of Missouri USA 
9 University of Pennsylvania USA 
10 University of Texas at El Paso USA 
11 University of Texas Health Science Center at Houston USA 
12 University of Texas Health Science Center at San Antonio USA 
13 University of Virginia USA 
14 University of Washington, Seattle USA 
15 Wayne State University USA 
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16 University of Alberta Canada 
 นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แก่  Xi’an Medical University, Beijing Medical University, China Medical University, Hunan 
Medical University, Peking Union Medical College,  Shanghai Medical University, Sun Yat-
sen University of Medical Sciences แ ล ะ  West China University of Medical Sciences จั ด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ และ
สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก แก่บุคลากรทางการพยาบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จํานวน 5 รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 (ปีการศึกษา 2537) และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2543 การเรียน
การสอนจัดขึ้นที่ Xi’an Medical University และที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สําเร็จ
การศึกษาได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 
การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้คือ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
1.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 9 สาขาวิชา ได้แก่ 
2.1 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก แผน ก ภาคปกติ 
2.2 สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ  
2.3 สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล แผน ก แผน ข ภาคปกติ   
2.4 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ  
2.5 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ   
2.6 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ แผน ก ภาคปกติ  
2.7 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ  
2.8 สาขาวิฃาการผดุงครรภ์ แผน ก ภาคปกติ 
2.9 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แผน ก และแผน ข ภาคปกติ  

3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่ 
3.1 แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
3.2 แขนงวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 
3.3 แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
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การแบ่งส่วนงานและการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1)  สํานักงาน
คณะพยาบาลศาสตร์  2) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  3) ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ    4) 
ศูนย์บริการพยาบาล ดําเนินการบริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา และมีรองคณบดีร่วมรับผิดชอบ
งานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการประจํา
คณะฯ เป็นผู้ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน มีการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือทําหน้าที่
ผู้บริหาร และมีการมอบหมายงานด้านการบริหารแก่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ 

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ี แก้วธรรมานุกูล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th 
 
 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ 
jutarat.m@cmu.ac.th 
 

  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์  ปานอุทัย 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
sirirat.panuthai@cmu.ac.th 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ นันทพร แสนศิริพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 
nantaporn.san@cmu.ac.th 
 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา   
jindarat.c@cmu.ac.th 
 
 
 

mailto:thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th
mailto:jutarat.m@cmu.ac.th
mailto:sirirat.panuthai@cmu.ac.th
mailto:nantaporn.san@cmu.ac.th
mailto:jindarat.c@cmu.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
rojanee.c@cmu.ac.th 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ ์
รองคณบดีฝ่ายส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร 
phanida.j@cmu.ac.th 
 

  
 
 

 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ปิยวรรณ สวัสดิส์งิห ์

ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายพัฒนานักศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพันธ ์

piyawan.sa@cmu.ac.th 

 

  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
chiraporn.tac@cmu.ac.th 
 
 

  

 

อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพองค์กรและแผน 
nonglak.c@cmu.ac.th 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษา 
patcharee.w@cmu.ac.th 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
apiradee.n@cmu.ac.th 

 

mailto:rojanee.c@cmu.ac.th
mailto:phanida.j@cmu.ac.th
mailto:piyawan.sa@cmu.ac.th
mailto:chiraporn.tac@cmu.ac.th
mailto:nonglak.c@cmu.ac.th
mailto:patcharee.w@cmu.ac.th
mailto:apiradee.n@cmu.ac.th
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ผู้บริหารตามโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ 
หัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
sombat.sk@cmu.ac.th 
 
 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีช านาญ 
รองหัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
chutima.m@cmu.ac.th 
 

  

 

รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการพยาบาล 
chaweewan.t@cmu.ac.th  
 

  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล 
jutamas.c@cmu.ac.th 
 

  

 

นางกมลชนก กาวิล 
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   
kamolchanok.k@cmu.ac.th 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sombat.sk@cmu.ac.th
mailto:chutima.m@cmu.ac.th
mailto:chaweewan.t@cmu.ac.th
mailto:jutamas.c@cmu.ac.th
mailto:kamolchanok.k@cmu.ac.th
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ประธานสาขาวิชา 
 

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร  วงค์หงษ์กุล 
tipaporn.w@cmu.ac.th 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ 
pratum.soivong@cmu.ac.th 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติณฏัฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 
thitinut.a@cmu.ac.th 
 

 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี อภิชาติบุตร 
kulwadee.a@cmu.ac.th 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการผดุงครรภ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ 
 punpilai.sr@cmu.ac.th 
 

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  โชติบาง  
jutamas.c@cmu.ac.th 
 
 
 
 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ   
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์  กลั่นกลิ่น 
pimpaporn.k@cmu.ac.th 

mailto:tipaporn.w@cmu.ac.th
mailto:pratum.soivong@cmu.ac.th
mailto:thitinut.a@cmu.ac.th
mailto:kulwadee.a@cmu.ac.th
mailto:punpilai.sr@cmu.ac.th
mailto:jutamas.c@cmu.ac.th
mailto:pimpaporn.k@cmu.ac.th
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อ้ึงวัฒนา 
sivaporn.a@cmu.ac.th 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ 
 nattaya.s@cmu.ac.th 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์ 
nuttamon.v@cmu.ac.th 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคํา 
patraporn.t@cmu.ac.th 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์ 
weeraporn.s@cmu.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sivaporn.a@cmu.ac.th
mailto:nattaya.s@cmu.ac.th
mailto:nuttamon.v@cmu.ac.th
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  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

 

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ (นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ) 
หัวหน้างานบริหารงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
sujika.p@cmu.ac.th  
เบอร์โทรศัพท์ 0 5394 9079 ต่อ 29  หรือ 0 5394 9115 

  
 

 

หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา  
นางเบญจพร จุฑาโรจน์ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ)  
หัวหน้าหน่วยบัณฑิตศึกษา 
งานวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
งานประชาสัมพันธ์และรับเข้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
การให้คําปรึกษาและข้อมูลทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 
benjaporn.chu@cmu.ac.th  
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 28 

  
 

 

นางนงนุช ไชยยศ     (นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ) 
งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
งานจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
nongnuch.c@cmu.ac.th 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 27 

  
 

 

นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์   (พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฎิบัติการ) 
งานเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชา 
- การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
- การพยาบาลเด็ก 
anyarat.w@cmu.ac.th 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 22 

  
 
 
 

mailto:nongnuch.c@cmu.ac.th
mailto:anyarat.w@cmu.ac.th
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นางนิภา กาฬปักษิณ  (พนักงานปฏิบัติงาน) 
งานสถิติ ทะเบียนการศึกษาและฐานข้อมูล 
งานขอขยายเวลาการศึกษา, งานตารางสอน / ตารางสอบ 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชา 
    - การผดุงครรภ์  
   - การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
 nipha.k@cmu.ac.th 
 เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 21 

  

 

นางปุณณภา วิริยะ  (พนักงานปฏิบัติงาน ) 
งานประชาสัมพันธ์และรับเข้าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชา 
     - การบริหารทางการพยาบาล 
     - การพยาบาลเวชปฏิบัตอิาชีวอนามัย 
poonnpa.s@cmu.ac.th  
เบอร์โทรศัพท์ 0 5394 6065, 0 5394 9079  ต่อ 23 
 

 

นางสาววัชรี นาคะป่า   (พนักงานปฏิบัติงาน) 
งานธุรการหน่วยบัณฑิตศึกษา 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชา 
     - การพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน 
    - การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสู้งอายุ 
watcharee.n@cmu.ac.th 
 เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 25 

  

 

นางสาวปวีณา ทองดี  (พนักงานปฏิบัติงาน) 
งานประชาสัมพันธ์และรับเข้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
paveena.t@cmu.ac.th, phd_fon@outlook.com 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 24 
 

 

นางสาวกานต์ แสนเสมอ  (พนักงานปฏิบัติงาน) 
งานประชาสัมพันธ์และรับเข้า (หลักสูตรนานาชาติ) 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 
kan.s@cmu.ac.th,  mns_fon@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 26 

 

mailto:nipha.k@cmu.ac.th
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ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศที่นักศึกษาควรทราบ 

https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=1391  (ณ มิถุนายน 2564) 
 

ลําดับท่ี เร่ือง ดูรายละเอียดไดท่ี 
1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/CMU-GEReg-59-
Bilingual.pdf 

2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศกึษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/cmu_rule2.pdf 

3 ระบบการลงทะเบียน https://www3.reg.cmu.ac.th/regist/ 
4 คูมือการลงทะเบียนกระบวนวชิา https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ebook/views/index.php?v=2 
5 ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง ขั้นตอนการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษร
ลําดับขั้น W ผานระบบ INTERNET 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-dropw.pdf 

6 การขอเขารวมศึกษาโดยไดรับอักษร V  
ผานระบบ INTERNET 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-visiting.pdf 

7 ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
เรื่อง การลงทะเบยีนเพ่ือใชบริการของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

https://www.grad.cmu.ac.th/documents/20120120_CMU_Ann
ouncement_on_Using_U-Services.pdf 
 

8  ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
เรื่อง เงื่อนไขภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 https://o365cmu-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kan_s_cmu_ac_th1/EQusD
KsQ0GNHgbb1qalBc7gByzEbCHlx1hKjDFfUJ1RJFA?e=TRKEET 

9 ดาวนโหลดคูมือ / แบบฟอรม / ปฏิทินการศึกษา
ประจําป มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/th/download/ 

10 ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม เรือ่ง ขอกําหนด
พฤติกรรมดานคณุธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/cmu54.pdf 

11 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร เรื่อง  แนวปฏิบัติใน
การเสริมสรางจริยธรรมนักวิชาการหรือนักวิจัยแก
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

http://www.nurse.cmu.ac.th/web/images/userfiles/files/ 
s-announce05.pdf 

12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 0013/2560 เรื่องแนวปฏิบัติการรับและการ
เปลี่ยนประเภทนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/ 
GradStudentType20170529.pdf 

13 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
ฉบับที่ 012/2555 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน
แผนการศึกษา การยายสาขาวิชา การโอนนักศึกษา 
และการเทียบโอนหนวยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/publish_4.pdf 

14 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 003 / 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติการสมัครสอบ
ประมวลความรูและสมคัรสอบวัดคุณสมบัตขิอง
นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาหลักสตูรแบบเหมาจาย 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/pr111.pdf 

15 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม 
ฉบับที่ 45/2560 
เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการเผยแพรผลงาน

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/Publication.pdf 



- 16 - 
 

ลําดับท่ี เร่ือง ดูรายละเอียดไดท่ี 
ปริญญานิพนธ  (ฉบับที่ 2) 

16 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 63/2561 เรื่อง เกณฑและแนวปฏิบัติการ
เผยแพรผลงานปริญญานิพนธ  (ฉบับที่ 3) 

https://www.grad.cmu.ac.th/documents/GSPublicationno.3_2
0181024Signed_with_Garuda.PDF 

17 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 008/2555เรื่อง แนวปฏิบัติการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา 

http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/ 
publish_1.pdf 

18 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 0010/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการลาออกจาก
การเปนนักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 

https://www.grad.cmu.ac.th/documents/20170403_CMU-
GS_Announcement_about_Resignation.pdf 

19 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ฉบับที่ 14/2559 เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการ
ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

https://www.grad.cmu.ac.th/documents/20160411_CMU-
GS_Announcement_on_Student_Status_Restoration.pdf 
 

20 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอขออนุมัติหลังกําหนด
เปนกรณีพิเศษอันเน่ืองมาจากเหตสุุดวิสยั 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/AFWW3U1F7K7S.pdf 

21 คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
แบบเหมาจาย 

https://www.grad.cmu.ac.th/documents/tuition%20fee-19-11-
2018.pdf 

22 Download แบบฟอรมระดบับัณฑิตศึกษา http://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=2114 
23 คูมือ ขอบังคบั ประกาศ http://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=28 
24 ขอมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ http://www.nurse.cmu.ac.th/web/Student.aspx?menuId=29 
25 การประเมินออนไลน https://sis.cmu.ac.th/cmusis 
26 การลงทะเบยีนเรยีน https://www3.reg.cmu.ac.th/regist/ 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

 Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) 
    Master of Nursing Science  (Pediatric Nursing) 
 ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลเด็ก) 
   M.N.S.  (Pediatric Nursing) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 การพยาบาลเด็กเปนศาสตรของการดูแลสุขภาพเด็กทุกวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยรุน โดยเด็ก
แตละคนประกอบดวยมิติความเปนมนุษยดานรางกาย  จิตใจ สังคม วัฒนธรรม พัฒนาการ และ             
จิตวิญญาณ  ซึ่งเด็กจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลา อันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
สุขภาพของเด็กอยางตอเนื่อง การพยาบาลตองสอดคลองกับภาวะสุขภาพของเด็กแบบองครวมและยึด
ครอบครัวเปนศูนยกลาง โดยบูรณาการความรูเชิงประจักษจากศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรทาง
การแพทย และศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพยาบาลอยาง
สรางสรรคและมีคุณภาพ เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ การดูแล
รักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ตลอดจนการดูแลในระยะสุดทายของชีวิตในเด็กปวยที่มีภาวะซับซอน
ในกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวยวิกฤต หรือเด็กปวยเรื้อรัง รวมถึงการปกปองสิทธิ
ประโยชนของเด็กปวยและครอบครัว เพื่อใหเด็กปวยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองและพ่ึงพากันเอง 
รวมทั้งสามารถปรับตัวอยูกับภาวะเจ็บปวยและขอจํากัดไดอยางมีคุณภาพชีวิตตามสภาพ  

การศึกษาทางการพยาบาลเด็กมุงเนนใหผูเรียนมีความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรทางการพยาบาลเด็กกับศาสตรอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ มีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหม รวมทั้งนวัตกรรมทางการ
พยาบาล เพ่ือใหเปนมหาบัณฑิตที่มีความพรอมในการเปนผูนําดานการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล รวมท้ังการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  
 

3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
      1)  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเปนผูชี้นําความถูกตองและสื่อความคิดที่ดีงามใหกับสังคมและ

มีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
  2) มีความรอบรูในเนื้อหาสาระของศาสตรทางการพยาบาลเด็กและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของใน

การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเด็กปวยที่มีภาวะซับซอนในกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต     
เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวยวิกฤต หรือเด็กปวยเรื้อรัง 
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   3)  มีความสามารถในการดูแลเด็กปวยกลุมเปาหมายหรือเฉพาะกลุมโรคที่มีภาวะซับซอน โดย
บูรณาการศาสตรทางการพยาบาลเด็ก ศาสตรทางการพยาบาลที่เกี่ยวของ และหลักฐานเชิงประจักษ
ทางการพยาบาลได      
     4)  มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธการปฏิบัติการพยาบาลเก่ียวกับภาวะ
สุขภาพของเด็กปวยที่มีภาวะซับซอนในกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวยวิกฤต หรือ
เด็กปวยเรื้อรัง 
    5) มีความสามารถในการทําวิจัยหรือโครงการและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลเด็ก ตลอดจนเผยแพรผลการวิจัยไดอยางมีมาตรฐาน 
    6) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรครูปแบบ หรือวิธีแกไข
ปญหาการพยาบาลเด็กปวยที่มีภาวะซับซอนในกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวยวิกฤต 
หรือเด็กปวยเรื้อรัง 
  7) มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลเด็ก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สรางสรรค รวมทั้งสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 8)  มีทักษะในการสื่อสารสามารถทํางานเปนทีมและรวมมือกับทีมสุขภาพรวมทั้งผูเกี่ยวของ  
เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพของเด็กปวยไดอยางเหมาะสม 
     9)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 
4. โครงสรางหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั  21 หนวยกิต 
  555725 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในเด็ก 3 หนวยกิต 
   555730 การพยาบาลเด็กขั้นสูง  2 หนวยกิต 
   555731 การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง                       1 หนวยกิต 
   555732 การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1  2 หนวยกิต 
   555733 การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2  4 หนวยกิต 
   562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  2 หนวยกิต 
   562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ  1 หนวยกิต 
  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
   562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล  2 หนวยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หนวยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอ่ืน 
                            ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 

  

  562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท  3 หนวยกิต 
    ของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง   
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  562711  การเรียนการสอนทางการพยาบาล    3 หนวยกิต 
  562712  การบริหารในองคการพยาบาล  3 หนวยกิต 
  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง    ไมมี   
 ข. ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 
  555799 วิทยานิพนธปริญญาโท  12 หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม    
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาตางประเทศ 
           2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา :  ไมมี 

   

    ง.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย    
      1. นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการ
สัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตอง
เขารวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 
      2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา 
      3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ    
และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย       
1 เรื่อง 

 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย เชียงใหม พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  หลักสูตรแบบ 2 
   (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

555725 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ขั้นสูงในเด็ก 

3(3-0-6) 555730 การพยาบาลเด็กขั้นสูง 
  

2(2-0-4) 

555731 
 

การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง 1(1-0-2) 555733 การฝกปฏิบัติการพยาบาล 
เด็กขั้นสูง 2 

4(0-12-0) 

555732 การฝกปฏิบัติการพยาบาล 
เด็กขั้นสูง 1 

2(0-6-0) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

1(1-0-2) 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทาง 
การพยาบาล 

2(2-0-4) 562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

562708 
 

สถิติสําหรับงานวิจัย 
ทางการพยาบาล 

2(1-3-2) 562715 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
การพยาบาล 

2(2-0-4) 

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 
 

 

 รวม 10  รวม 11 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6) 555799 วิทยานิพนธปริญญาโท 9 
 เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ     
 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
555799 วิทยานิพนธปริญญาโท 3    
 รวม 6  รวม 9 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  

   Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental  
   Health Nursing  

 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)   
    Master of Nursing Science    (Psychiatric and Mental Health Nursing) 
 ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 
   M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบดวยองคความรูที่เก่ียวของกับสุขภาพจิตและ
ปญหาหรือโรคทางจิตเวชของบุคคลในทุกชวงวัย ครอบครัวและชุมชน  โดยเชื่อวาบุคคลมีลักษณะเปน   
องครวม ซึ่งประกอบดวยกายและจิต  ที่มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน ภาวะสุขภาพเกิดจากความสมดุลของ
การทํางานท่ีประสานกันระหวางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หากบุคคลไมสามารถปรับตัวใหสมดุลได
จะกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตหรือความผิดปกติทางจิต  และสงผลตอสุขภาพกายในที่สุด ในขณะเดียวกัน  
ผูที่มีปญหาสุขภาพกายก็สงผลใหเกิดปญหาทางจิตตามมาไดเชนกัน การสงเสริม และปองกันปญหา
สุขภาพจิตแกบุคคลทุกชวงวัย ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการบําบัดดูแล และฟนฟูสมรรถภาพในผูที่
เจ็บปวยทางจิตแลวใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ และมีภาวะสุขภาพ  เปนสิ่งที่
จําเปน การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จึงเปนการใชองคความรูทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
ตลอดจนองคความรูดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตามหลักฐานเชิงประจักษที่เปนเลิศในการปฏิบัติ ในการสงเสริม
และปองกันปญหาสุขภาพจิต ตลอดจน บําบัดดูแลและฟนฟูสมรรถภาพของผูที่เปนโรคจิตเวชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  มีความ
เชื่อวาการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตจะเปนการเตรียม
พยาบาลจิตเวชใหมีความพรอมในดานองคความรู ทักษะ และประสบการณที่มีความจําเปนในการดํารงตน
เปนนักวิชาการ นักวิจัย และหรือผูปฏิบัติทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตข้ันสูง โดยเชื่อวา  
มหาบัณฑิตที่จบออกไปจะเปนผูที่มีความรูความสามารถ สามารถสรางเสริมสุขภาวะของคนไทยโดยการ
สงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบตอสุขภาพ เชน   
ในกลุมผูใชสุราและยาเสพติด ตลอดจนการบําบัดดูแลและฟนฟูผูที่เจ็บปวยทางจิตแลวใหกลับมาดํารงชีวิต
อยูไดอยางสมดุล และสามารถเปนผูสอนและทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูทางการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตเพื่อดําเนินการและสนับสนุนงานดานจิตเวชและสุขภาพจิตไดอยางเหมาะสมตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
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3.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
1) มีความรูอยางลึกซึ้งในแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต และแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม  เปนตัวอยางของผูที่มีความคิดและการปฎิบัติท่ีถูกตองใหกับสังคม

และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
3) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการ และสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในงานการ

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
5) มีความสามารถในการทําการวิจัยและ/หรือการคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือแกไข

ปญหาที่ซับซอนและพัฒนาองคความรู และงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
6) มีความสามารถในการแกไขปญหาจิตเวชและสุขภาพจิตในหนวยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

โดยใชผลงานวิจัยและ/หรือการศึกษาวิเคราะหสถานการณหรือการแกไขปญหาที่ซับซอนและพัฒนางาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โดยใชหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติ  

7) มีทักษะในการทํางานเปนทีม สามารถประสานงานรวมกับทีมสุขภาพและผูเกี่ยวของเพื่อ
แกไขปญหาสุขภาพผูปวย/ผูใชบริการในงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และในหนวยงานที่ตน
รับผิดชอบได 

 
4. โครงสรางหลักสูตร 
    4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
       จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา                                     37    หนวยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา            25     หนวยกิต 
               1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา  25     หนวยกิต 
       1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคบั ไมนอยกวา 22 หนวยกิต 
     556742  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงใน   2    หนวยกิต 
      การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต         
     556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการสงเสริม   2 หนวยกิต 
      สุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช  
     556748 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบําบัดและ   2 หนวยกิต 
      ฟนฟูทางจิตเวช 
     556749 การฝกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการ   3   หนวยกิต          
      สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช 
     556750 การฝกปฎิบัตกิารพยาบาลจิตเวชข้ันสูงในการ   3   หนวยกิต          
      บําบัดและฟนฟูทางจิตเวช 
     556753 สัมมนาการดูแลท่ีเปนเลิศทางจิตเวชและ   1   หนวยกิต 
      สุขภาพจิตในทุกชวงวัย 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ   1 หนวยกิต 
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     562703  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
     562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
     562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา        3    หนวยกิต 
         โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ 
                                 ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจําสาขาวิชา 
                                 ใหความเห็นชอบ 
     562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติ    3   หนวยกิต 
      การพยาบาลขั้นสูง 
     562711 การเรียนการสอนทางพยาบาล     3   หนวยกิต 
     562712 การบริหารในองคการพยาบาล     3   หนวยกิต 
      1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไมมี  
           2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี  
 ข. ปริญญานิพนธ 
                556799 วิทยานิพนธปริญญาโท                   12  หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี 
 ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
  1. นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการ
สัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขา
รวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 
  2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับ
การยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 
 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธปริญญาโทที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
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เผยแพรผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 

 
     4.2 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
       จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                          ไมนอยกวา            37   หนวยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา            31   หนวยกิต 
               1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา  31   หนวยกิต 
       1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 31   หนวยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคบั ไมนอยกวา 28   หนวยกิต 
     556742  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงใน   2    หนวยกิต 
      การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต         
     556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการสงเสริม   2 หนวยกิต 
      สุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช     
     556748 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบําบัดและ   2   หนวยกิต 
      ฟนฟูทางจิตเวช 
     556749 การฝกปฎิบัตกิารพยาบาลจิตเวชข้ันสูงในการ   3   หนวยกิต          
      สงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช 
     556750 การฝกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการ   3   หนวยกิต          
       บําบัดและฟนฟูทางจิตเวช 
     556751  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตข้ันสูง   3   หนวยกิต 
        ในการดูแลประชากรที่เลือกสรร               
       556752  การฝกปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวชและ               3   หนวยกิต 
        สุขภาพจิตขั้นสูงในการดูแลประชากรที่เลือกสรร            
     556753 สัมมนาการดูแลท่ีเปนเลิศทางจิตเวชและ   1   หนวยกิต 
      สุขภาพจิตในทุกชวงวัย 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล    2 หนวยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ    1 หนวยกิต 
     562703  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล    2 หนวยกิต 
     562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล    2 หนวยกิต 
     562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล    2 หนวยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา    3   หนวยกิต 
         โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ 
                                 ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจําสาขาวิชา 
                                 ใหความเห็นชอบ 
     562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติ    3   หนวยกิต 
      การพยาบาลขั้นสูง 
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     562711 การเรียนการสอนทางพยาบาล     3   หนวยกิต 
     562712 การบริหารในองคการพยาบาล     3   หนวยกิต 
      1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไมมี  
           2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี 
    ข. ปริญญานิพนธ 
                556789 การคนควาอิสระ                     6  หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี 
   ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
      1. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา 
             2. รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพร
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม โดยมีชื่อ
นักศึกษาเปนชื่อแรก 
 จ. การสอบประมวลความรู 
  ผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารองขอ
สอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยท่ีปรึกษาการคนควา
แบบอิสระหลัก 
 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ 3 (แผน  ข) 

1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยท้ังหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) 
5. สอบผานการสอบประเมินผลการคนควาอิสระที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
6. รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
ชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก 

7. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 

  



- 26 - 

 

6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต           

    6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
ปที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
556742 พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา 

ขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต     

2(2-0-4) 556749 การฝกปฎิบัติการพยาบาล   
จิตเวชขั้นสูงในการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหา
ทางจิตเวช 

3(0-9-0) 

556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงใน 
การสงเสรมิสุขภาพจิตและ 
ปองกันปญหาทางจิตเวช 

2(2-0-4) 556750 การฝกปฏิบัติการพยาบาล  
จิตเวชขั้นสูงในการบําบัดและ
ฟนฟูทางจิตเวช 

3(0-9-0) 

556748 การพยาบาลจิตเวชข้ันสูงใน
การบําบัดและฟนฟูทางจิตเวช 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ 

1(1-0-2)  

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล                                 

 2(2-0-4) xxxxxx กระบวนวชิาเลือก 
 

3(3-0-6)  

562708 สถิติสําหรับงานวิจยัทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)   จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)     

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนาํ
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4)     

 รวม 14  รวม 10 
 

ปที ่2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
556753 สัมมนาการดูแลที่เปนเลิศ

ทางจิตเวชและสุขภาพจิต 
ในทุกชวงวัย 

1(1-0-2)  556799 วิทยานพินธปริญญาโท 6 

556799 วิทยานพินธปริญญาโท 6    
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานพินธปริญญาโท 
    

 จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 2     
 รวม 7  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 37 หนวยกิต 
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   6.2 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

556742 พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา 
ขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต     

2(2-0-4)  556749 การฝกปฎิบัติการพยาบาล
จิตเวชขั้นสูงในการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกัน
ปญหาทางจิตเวช 

3(0-9-0)  

556747 การพยาบาลจิตเวชข้ันสูงใน 
การสงเสรมิสุขภาพจิตและ 
ปองกันปญหาทางจิตเวช 

2(2-0-4)  556750 การฝกปฏิบัติการพยาบาล
จิตเวชขั้นสูงในการบําบัด   
และฟนฟทูางจิตเวช 

3(0-9-0)  

556748 การพยาบาลจิตเวชข้ันสูง ใน
การบําบดัและฟนฟูทางจิตเวช 

2(2-0-4)  556751 การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตข้ันสงูในการ
ดูแลประชากรที่เลือกสรร    

3(3-0-6)  

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล                                

2(2-0-4)  562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ 

 1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนาํ
ทางการพยาบาล 

 2(2-0-4)    

562708 สถิติสําหรับงานวิจยัทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)     

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

 2(2-0-4)    

 รวม 14  รวม 10 
 

ปที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

556752 การฝกปฏิบัติการการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตข้ันสูง 
ในการดูแลประชากรที่
เลือกสรร 

3(0-9-0)  
 

 สอบประมวลความรู  

556753 สัมมนาการดูแลที่เปนเลิศทาง
จิตเวชและสุขภาพจิตในทุก
ชวงวัย 

1(1-0-2)  556798 การคนควาอิสระ 6 

xxxxxx กระบวนวชิาเลือก  3(3-0-6)    
 เสนอหัวขอโครงรางการ

คนควาอิสระ 
    

 รวม 7  รวม 6 
 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 37  หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 

 Master of Nursing Science Program in Nursing Administration  
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล)  
    Master of Nursing Science (Nursing Administration) 
 ชื่อยอ พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล) 
   M.N.S. (Nursing Administration) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

พยาบาลศาสตรมหาบันฑิต สาขาการบริหารทางการพยาบาล เปนหลักสูตรที่บูรณาการ
ความรูจากศาสตรทางการบริหารทางการพยาบาล ไดแก ภาวะผูนํา  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธใน
องคการและระบบบริการสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธในองคการสุขภาพ  สารสนเทศ
และการจัดการคุณภาพการพยาบาล  และศาสตรสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ เชนการวิจัยและสถิติ การนํา
หลักฐานเชิงประจักษมาใช การพยาบาลผูปวยเฉพาะกลุม  เพื่อนํามาใชในการวิเคราะหและพัฒนาองค
ความรูใหมทางดานการบริหารทางการพยาบาล รวมทั้งนําไปประยุกตใชในการแกปญหาในระบบบริการ
พยาบาลและบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  สถานพยาบาล  และองคการที่ใหบริการดานสุขภาพท้ังภาครัฐ
และเอกชน    

  หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลนี้ มุงสรางผูบริหารการพยาบาลและนักวิชาการดาน
การบริหารทางการพยาบาลที่มีสมรรถนะในการบริหารองคการพยาบาลและองคการสุขภาพ  เปนผูมี
ความรู สามารถบูรณาการความรูในสาขาฯและศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของในการสรางสรรคผลงาน การวิจัยที่
นําไปสูการแกปญหาไดจริง  มีจริยธรรมและจิตสํานึกตอสังคม  มีความเปนผูนําทางการบริหารงานองคการ
และการบริการดานสุขภาพ รวมท้ังสามารถพัฒนาองคความรูและการบริการพยาบาลท่ีไดมาตรฐานใน
ระดับชาติและระดับสากล  ดังนั้นผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม  
ในการสงเสริมใหเกิดคุณภาพการบริการสุขภาพท่ีเปนเลิศแกผูรับบริการและสังคม  และพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสูการเปนศนูยกลางสุขภาพนานาชาต ิ
 

3.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
1) มีความรูอยางลึกซึ้งในดานการบริหารทางการพยาบาลที่กาวทันกับวิทยาการสมัยใหมเพื่อ

นําไปพัฒนาการบริหารทางการพยาบาลใหไดมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 
2) มีศักยภาพในการทําวิจัย เผยแพรผลงานและพัฒนาองคความรูทางดานการบริหาร

ทางการพยาบาล  
3) สามารถวิเคราะหประเด็นและแนวโนมของระบบสุขภาพ ระบบการบริการสุขภาพและ

ระบบบริการพยาบาลเพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการบริหารทางการพยาบาลในองคกรสุขภาพ 
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4) สามารถประยุกตแนวคิดการจัดการองคกร การบริหารและศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของใน
การบริหารจัดการองคกรสุขภาพ รวมทั้งนําผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษไปประยุกตในการบริหาร
องคกรสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) สามารถสรางเครือขายและประสานความรวมมือกับแหลงประโยชนทุกภาคสวน เพื่อ
แกปญหาและพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงองคกรสุขภาพใหมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติและ
ระดับสากล   

7) มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูชี้นําความถูกตองและสื่อความคดิที่ดีงาม และมีทักษะการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารทางการพยาบาล 

 
4. โครงสรางหลักสูตร 

 4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)        
       จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หนวยกิต 
558742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต 

558748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 3 หนวยกิต 

558749 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 3 หนวยกิต 

558752 การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการสุขภาพ 2 หนวยกิต 

558757 ผูนําและการจัดการเชิงกลยุทธในองคการสุขภาพ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 
562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หนวยกิต 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่   
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    

   

560721 การพยาบาลแมและเด็กสําหรับผูบริหารการพยาบาล 3 หนวยกิต 

561742 การพยาบาลผูใหญสําหรับผูบริหารการพยาบาล 3 หนวยกิต 

563715 การพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 หนวยกิต 

 ตามหลักฐานเชิงประจักษ   

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี   
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ไมมี   

ข. ปริญญานิพนธ     
 558799 วิทยานิพนธปริญญาโท  12 หนวยกิต 
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ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม     

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี    

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบดวย     
1) นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการสัมมนา

อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตอง
เขารวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2) นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3)    ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อ
แรกอยางนอย 1 เรื่อง 

5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3) มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4) สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง  

6) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย เชียงใหม พ .ศ.  2550 
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4.2  โครงสรางหลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)    
      จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  27 หนวยกิต 
558742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต 

558748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 3 หนวยกิต 

558749 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 3 หนวยกิต 

558752 การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการสุขภาพ 2 หนวยกิต 

558757 ผูนําและการจัดการเชิงกลยุทธในองคการสุขภาพ 2 หนวยกิต 

558758 การฝกปฏิบัติการจัดการกิจการทางดานสุขภาพ 
และการพยาบาล 

3 หนวยกิต 

558793 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการจัดการทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 
562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หนวยกิต 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    

   

560721 การพยาบาลแมและเด็กสําหรับผูบริหารการพยาบาล 3 หนวยกิต 

561742 การพยาบาลผูใหญสําหรับผูบริหารการพยาบาล 3 หนวยกิต 

563715 การพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 หนวยกิต 

 ตามหลักฐานเชิงประจักษ   

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี   
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ไมมี   

ข. ปริญญานิพนธ     
 558798 การคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี    

ง. กิจกรรมทางวิชาการ     
 1. นักศึกษาตองเขารวมโครงการสรางเสริมจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2. รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก 
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จ. การสอบประมวลความรู     
        ผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระหลัก 

 

5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตรแบบ 3 (แผน  ข) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสม

เฉลี่ย   ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) 
5. สอบผานการสอบประเมินผลการคนควาอิสระที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
6.  รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี
ชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก 

7. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล   
 

 6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
ในระบบบริการสุขภาพ 

2(2-0-4) 558742 การจัดการคุณภาพและ 
ผลลัพธในการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาล 

2(2-0-4)  

558757 ผูนําและการจัดการเชิง 
กลยุทธในองคการสุขภาพ 

2(2-0-4) 558748   การฝกปฏิบัติการบริหาร 
การพยาบาล 1 

3(0-9-0)  

562700 แนวคิดทฤษฎีทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติหลักฐานเชิง 
ประจักษ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) xxxxxx กระบวนวิชาเลือก  3(3-0-6) 

562708 สถิติสําหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

562715 ระเบียบวิจัยทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4)    

 รวม 12  รวม 9 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่  หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

558749 การฝกปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 2 

3(0-9-0) 558799 วิทยานิพนธปริญญาโท 9 

558799 วิทยานิพนธปริญญาโท 3    
 เสนอหัวขอโครงราง 

วิทยานิพนธ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 6  รวม 9 
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 6.2 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
ในระบบบริการสุขภาพ 

2(2-0-4) 558742 การจัดการคุณภาพและ 
ผลลัพธในการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาล 

2(2-0-4)  

558757 ผูนําและการจัดการเชิง 
กลยุทธในองคการสุขภาพ 

2(2-0-4) 558748   การฝกปฏิบัติการบริหาร 
การพยาบาล 1 

3(0-9-0)  

562700 แนวคิดทฤษฎีทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4) 558793 สัมมนาประเด็นและ 
แนวโนมการจัดการทางการ 
พยาบาล 

3(3-0-6) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติหลักฐานเชิง 
ประจักษ 

1(1-0-2) 

562708 สถิติสําหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) xxxxxx กระบวนวิชาเลือก  3(3-0-6) 

562715 ระเบียบวิจัยทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4)    

 รวม 12  รวม 12 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่  หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

558749 การฝกปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 2 

3(0-9-0) 558798 การคนควาอิสระ 4 

558758   การฝกปฏิบัติการจัดการ         
กิจการทางดานสุขภาพ 
และการพยาบาล 

3(0-9-0)    

558798 การคนควาอิสระ 2    
 เสนอหัวขอโครงรางการ 

คนควาอิสระ 
    

 รวม 8  รวม 4 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ     
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

    Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological Nursing 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 
    Master of Nursing Science  (Adult and Gerontological Nursing)  
 ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 
   M.N.S.  (Adult and Gerontological Nursing)  
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ มีความเชื่อวา 
วิชาชีพการพยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการใหบริการดานสุขภาพ ตองอาศัยความรูความ
เขาใจในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของอื่น ๆ สามารถประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางการ
พยาบาลและศาสตรที่เก่ียวของ ผลงานวิจัย ตลอดจนการใชหลักฐานเชิงประจักษ ในการปฏิบัติการ
พยาบาล โดยมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  

การผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาล เปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน การศึกษาวิจัย การเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหสามารถวิเคราะห สังเคราะห 
และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยปจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ไดแก แหลงความรูที่
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดประสบการณทางคลินิก และการเรียนรูจากการปฏิบัติงานดาน
การบริการสุขภาพ 

การศกึษาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุมีจุดเนนในการเรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ตลอดจนชีวิตและความเปนอยูของบุคคลวัยผูใหญและผูสูงอายุ ปญหาสุขภาพทั้งในภาวะบาดเจ็บและ
เจ็บปวยฉุกเฉิน ภาวะเจ็บปวยวิกฤต ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และในระยะทายของชีวิต พรอมทั้งครอบครัว 
เพ่ือปองกันและดูแลรักษาโรคและความเจ็บปวย ตลอดจนนโยบายและระบบสุขภาพสําหรับบุคคลวัย
ผูใหญและผูสูงอายุ โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการ
พัฒนาองคความรูดวยกระบวนการวิจัย 

 
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูชี้นําความถูกตองและสื่อความคิดที่ดีงาม และมีทักษะการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอาย ุ

2) มีความรอบรูในเนื้อหาสาระของศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
นโยบายและระบบสุขภาพ ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยผูใหญ
และผูสูงอาย ุ
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3) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผูปวยผู ใหญและผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการประยุกตใชความรูในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรอ่ืนๆที่เกี่ยวของตลอดจน
หลักฐานเชิงประจักษ  

4) มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการ สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สรางสรรคในการปฏิบัติการพยาบาลสําหรับผูปวยผูใหญและผูสูงอายุ   

5) เปนผูใฝรู และสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

6) มีทักษะในการทํางานเปนทีมและสามารถทํางานรวมกับเจาหนาท่ีสุขภาพและ
ผูเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงคณุภาพของการบริการสําหรับผูปวยผูใหญและผูสูงอายุ  

7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบเพื่อแกไขปญหาทางการพยาบาล 
การใชหลักฐานเชิงประจักษ และการแสวงหาคําตอบดวยการวิจัยและมีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสวงหาความรูดวยตนเองอยางแข็งขันและตอเนื่อง 

8) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูดวยตนเองอยางแข็งขันและตอเนื่อง   
4. โครงสรางหลักสูตร 

4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
         จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั  21 หนวยกิต 

  561743  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาล 
ผูใหญและผูสูงอายุ 

3 หนวยกิต 

  561744  การพยาบาลข้ันสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 3 หนวยกิต 
  561745  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 1 3 หนวยกิต 

561746  การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 2 3 หนวยกิต 
  562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
    562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ  1 หนวยกิต 
  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
   562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล  2 หนวยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หนวยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที ่   
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา 
                             ใหความเห็นชอบ 

  

   562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติ 3 หนวยกิต 
    การพยาบาลขั้นสูง   
  562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
   562712 การบริหารในองคการพยาบาล 3 หนวยกิต 
  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไมมี   
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 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี   
ข. ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 

 561799 วิทยานิพนธปริญญาโท  12 หนวยกิต 
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม    

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ   
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                  ไมมี   

ง.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย    
 1. นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการสัมมนา
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวม
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร  
 2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

 

 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธปริญญาโทที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปรญิญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ         
  
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล   

2(2-0-4)  562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

562708 สถิติสําหรับการวิจัย
ทางการพยาบาล 

2(1-3-2) 561745 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในผูใหญและผูสูงอายุ 1  

3(0-9-0) 

561743 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงในการ
พยาบาลผูใหญและ
ผูสูงอายุ 

3(3-0-6) 561746 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในผูใหญและผูสูงอายุ 2 

3(0-9-0) 

561744 การพยาบาลขั้นสูงใน
ผูใหญและผูสูงอายุ 

3(3-0-6)  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

 รวม 12  รวม 9 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)  561799 วิทยานิพนธปริญญาโท 9 
561799 วิทยานิพนธปริญญาโท 3    
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานิพนธ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่2     
 รวม 6  รวม 9 

 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการ 
   ควบคุมการติดเชื้อ 

  Master of Nursing Science Program in Nursing Care for Patient with  
   Infectious Disease and Infection Control 

 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ) 
   Master of Nursing Science Program in Nursing Care for Patient with   
   Infectious Disease and Infection Control 
 ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ)  
   M.N.S. (Nursing Care for Patient with Infectious Disease and Infection Control)  
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 การศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ใหมีศักยภาพ มีความ
รับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความตองการดานสุขภาพ ของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองมีหลายระดับ โดยมุงเนนใน
การพัฒนาตนเอง สอนดานวิชาการ ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งเปนแบบอยางท่ีดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ตองจัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการท่ีดี มีการปรับปรุงคุณภาพ
การศกึษาอยางตอเนื่องเพ่ือใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศนูยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ 

 การพยาบาลโรคติดเชื้อและการปองกันการติดเชื้อตองอาศัยความรูทางวิทยาการระบาด
เก่ียวกับปจจัยที่เก่ียวของกับการติดเชื้อไดแก บุคคล คือ ผูปวยหรือผูที่อยูในภาวะเสี่ยงตอการติดเชื้อ      
สิ่งกอโรค คือ เชื้อจุลชีพที่นับวันจะมีการดื้อตอยาตานจุลชีพมากขึ้น และปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ
ติดเชื้อ การพยาบาลเปนการปฎิบัติในการปองกันและควบคุมปจจัยดังกลาวไมใหกอใหเกิดโรคติดเชื้อใน
ผูปวยหรือผูที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ ประกอบกับการประยุกตใชความรูแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎี
ดานพฤติกรรมศาสตร ผลการวิจัยและศาสตรท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดการติดเชื้อใน
ผูปวยที่มีการติดเชื้อและควบคุมไมใหเกิดการแพรกระจายเชื้อจุลชีพ  

 การสรางความรูและการปฏิบัติการพยาบาลมีความสําคญัในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลที่
จะตอบสนองความตองการดานสุขภาพอนามัยของประชาชน   ดังนั้นพยาบาลในระดับมหาบัณฑิตจึง
มุงเนนการเปนนักวิชาการหรือผูปฎิบัติที่มีความสามารถในการปฏิบัติบทบาทการพยาบาลในดานการดูแล
ผูปวยโรคติดเชื้อที่มีปญหาซับซอนและควบคุมการติดเชื้อ โดยพัฒนาใหมีความสามารถในการดําเนินการ
เฝาระวังการติดเชื้อ พัฒนา จัดการ และกํากับระบบการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
ประสานงาน สอนใหบุคลากรสุขภาพปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ใหการปรึกษาทางคลินิก วิจัยและใช
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ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษในการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ และจัดการดาน
คุณภาพเพ่ือลดปญหาการตดิเชื้อทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 

  
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้

1) ความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตรทางการพยาบาล ทฤษฎี 
แนวคิดที่เก่ียวของกับสุขภาพและการพยาบาลโรคติดเชื้อและการปองกันการติดเชื้อ และสามารถบูรณา
การความรูจากศาสตรดานสุขภาพและศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2) ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและใชผลการวิจัยในการปฏิบัติการ
พยาบาลโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

3) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  วางแผนและแกไขปญหาสุขภาพ
ผูปวยโรค  ติดเชื้อ/ผูใชบริการ  ใชทักษะในการทํางานเปนทีมและรวมมือกับทีมสุขภาพและผูที่เก่ียวของ  

4) ความสามารถในการเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสื่อสารและถายทอด
ความรูและขอมูลทางวิชาการดวยวิธีการที่เหมาะสมและสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนางสรางสรรค 
รวมทั้งสนับสนุนผูอ่ืนใหมีพัฒนาการทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

5) คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนผู
ชี้นําความถูกตองและสื่อความคิดท่ีดีงามใหกับสังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สามารถแกไข
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือการพยาบาลโรคติดเชื้อและการปองกัน
การติดเชื้อ 

6) ความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง 
7) ทัศนคติท่ีดีตอการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ 

 
4. โครงสรางหลักสูตร 

      4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)     
            จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                       ไมนอยกวา      36   หนวยกติ 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 24  หนวยกิต 
  1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั  21 หนวยกิต 
   562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล     2 หนวยกิต 
   562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ     1 หนวยกิต 
  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล    2 หนวยกิต 
   562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล     2 หนวยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล     2 หนวยกิต 
   563701 การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 1     2 หนวยกิต 
   563702 การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 2    2 หนวยกิต 
  563712 ระบาดวิทยาและการควบคุมการติดเชื้อ     2 หนวยกิต 
  563713 การปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ 
                                       และการควบคุมการติดเชื้อ 1 

    3 หนวยกิต 
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  563714 การปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ 
   และการควบคุมการติดเชื้อ 2 

    3 หนวยกิต 

  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา    3 หนวยกิต 
          โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ 
           ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา 
          สาขาวิชาใหความเห็นชอบ 

  

  562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท   
    ของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง     3 หนวยกิต 
  562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล     3 หนวยกิต 
  562712 การบริหารในองคการพยาบาล     3 หนวยกิต 
  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง    ไมมี   
 ข. ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 
  563799 วิทยานิพนธปริญญาโท    12 หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม    
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                      ไมมี    

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร และ
ตองนําเสนอหัวขอที่เก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธของนักศึกษาและความกาวหนาของวิทยานิพนธ
อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศกึษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนด 

2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย           
 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ



- 42 - 

 

เผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 

 
6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการ 
   ควบคุมการติดเชื้อ     
 
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 563702 การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ
และการควบคุมการติดเชื้อ  2 

2(2-0-4) 

562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 563712 ระบาดวิทยาและการควบคุม
การติดเชื้อ 

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 563713 การปฏิบัติการพยาบาลผูปวย
โรคตดิเชื้อและการควบคุม
การติดเชื้อ 1 

3(0-9-0) 

563701 การพยาบาลผูปวยโรคตดิเชื้อ
และการควบคุมการติดเชื้อ 1 

2(2-0-4) xxxxxx กระบวนวิชาเลือก  3(3-0-6) 

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  
 รวม 10  รวม 11 

 
ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวย
กิต 

563714 การปฏิบัติการพยาบาลผูปวย
โรคตดิเชื้อและการควบคุมการ
ติดเชื้อ 2 

3(0-9-0) 563799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 

563799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6    
 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 เสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ     
 รวม 9  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   36   หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอาย ุ   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอาย ุ

 Master of  Nursing  Science Program in Gerontological Nurse Practitioner 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ)  
    Master of Nursing Science (Gerontological Nurse Practitioner)            
 ชื่อยอ พย.ม.   (การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ) 
   M.N.S.  (Gerontological Nurse Practitioner)   
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับมโนทัศนและความสัมพันธระหวาง 
4 มโนทัศน ไดแก บุคคล สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ดังนั้นศาสตรทางการพยาบาลเวชปฏิบัต-ิ
ผูสูงอายุจึงเปนศาสตรที่ศึกษาเก่ียวกับมโนทัศนและความสัมพันธระหวางบุคคล สิ่งแวดลอม สุขภาพ และ
การพยาบาลเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยบุคคลจะหมายถึงผูสูงอายุที่มี
อายุตั้งแต 60 ปรวมถึงครอบครัวและชุมชน ทั้งที่มีสุขภาพดีและที่เจ็บปวย สําหรับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีอยู
รอบตัวของผูสูงอายุทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสิ่งแวดลอมนี้มีผลตอสุขภาพและการฟนหายจากความ
เจ็บปวย สวนสุขภาพนั้นเปนภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณของโครงสรางและการทําหนาท่ีของท้ังรางกาย
และจิตใจของผูสูงอายุ  ซึ่งผูสูงอายุจะมีสุขภาพดีหากมีการดูแลตนเองที่เพียงพอและตอเนื่อง  การพยาบาล
เปนการใหการดูแลผูสูงอายุที่อยูในชุมชนในลักษณะขององครวม โดยบูรณาการกาย จิตสังคม และจิต
วิญญาณรวมกันเปนหนึ่งเดียว สามารถตอบสนองความตองการในการดูแลตนเองเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และแกไขฟนฟูสภาพ รวมทั้งมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ คณะพยาบาล-
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหลักสูตรท่ีบูรณาการศาสตรทางดานการพยาบาลผูสูงอายุ การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ และศาสตรที่เก่ียวของ ซึ่งมีสาระที่เก่ียวของกับการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ครอบคลุมทั้งตัวผูสูงอายุทั้งกลุมที่สุขภาพดีและเจ็บปวยเรื้อรังรวมทั้งกลุมที่อยูใน
ระยะสุดทายของชีวิตและครอบครัว ที่สอดคลองกับระบบการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาโรค หรือ
ความเจ็บปวยที่เกิดจากการสูงอายุและความพิการ รวมท้ังการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและ
การดูแลระยะยาวจนถึงการดูแลระยะสุดทายและครอบครัว โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่
เก่ียวของ โดยเชื่อวาการศึกษาในหลักสูตรจะสรางพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุที่สามารถปฏิบัติงานการ
พยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสมรรถนะพยาบาลเวชปฎิบัติและพยาบาล
ผูสูงอายุที่สภาพยาบาลกําหนด เพ่ือนําไปสูสุขภาวะของผูสูงอาย ุ
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 3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร   
            การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติผูสูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้   
   1) มีความรอบรูในเนื้อหาสาระของศาสตรทางการพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาล
ผูสูงอายุรวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
   2) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับสมรรถนะพยาบาลเวชปฎิบัติและพยาบาลผูสูงอายุที่สภาการพยาบาลกําหนด คือ 
   2.1) มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และกํากับระบบการดูแลผูสูงอายุและ
ครอบครัว ทั้งในสภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะเจ็บปวย โดยการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การ
รักษาโรคเบื้องตน การฟนฟูสภาพ และการดูแลในระยะสุดทาย  

    2.2)  มีความสามารถในการดูแลและใหการพยาบาลผูสูงอายุในชุมชนที่มีปญหาซับซอน   
    2.3)  มีความสามารถในการประสานงาน 
    2.4)  มีความสามารถในการเสริมสรางพลังอํานาจ การสอน  การฝก การเปนพี่เลี้ยงใหแก

ผูดูแลในครอบครัวและกลุมดูแลในชุมชนในการปฏิบัติ 
    2.5) มีความสามารถในการใหคําปรึกษาในระบบการดูแลสุขภาพบุคคล กลุมคน 

ครอบครัว และชุมชน 
    2.6) มีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
    2.7) มีความสามารถในการใหเหตุผลทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
    2.8) มีความสามารถในการใชหลักฐานเชิงประจักษ 
    2.9) มีความสามารถในการประยุกตใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ 

           2.10) มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ 
   3) มีคุณธรรม จริยธรรม  เปนผูชี้นําความถูกตองและสื่อความคิดที่ดีงามใหกับสังคม  และมี
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอาย ุ
   4) มีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ีในการศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  
   5) มีภาวะผูนํา  สามารถบริหารจัดการ และสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สรางสรรค รวมทั้งสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 
   6) มีความสามารถในการศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการ การวิจัย และการใชผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอาย ุ
   7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือแกไขปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ
และครอบครัวที่ซับซอนในชุมชน 
   8) มีทักษะในการทํางานเปนทีมและการรวมมือกับทีมสุขภาพและผูเกี่ยวของเพ่ือแกไขปญหา
สุขภาพผูสูงอายุและครอบครัวในชุมชน 
        9) เปนผูที่ มีทักษะในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติวิชาชีพการ
พยาบาล 
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4. โครงสรางหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)          
        จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 27 หนวยกิต 
 1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั  24 หนวยกิต 
  กระบวนวิชาแกน    
  562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
    562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ  1 หนวยกิต 
  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล     2 หนวยกิต 
  562708  สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หนวยกิต 
     กระบวนวิชาเฉพาะสาขา    

564746 การประเมินสุขภาพผูสูงอายุ                               2 หนวยกิต 
    564747 การรักษาโรคเบื้องตนในผูสูงอายุ  2 หนวยกิต 
                             564748 การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 1                        2 หนวยกิต 
     564749 การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 2                                3 หนวยกิต 
                             564750 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 1  
                            564751 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ  2 

 3 
3 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 
     บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 

  

     562709  แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติ             3  หนวยกิต 
   การพยาบาลขั้นสูง   
           562711  การสอนทางการพยาบาล            3 หนวยกิต 
 562712  การบริหารในองคการพยาบาล    3 หนวยกิต 
                             564752  การพยาบาลแบบประคับประคอง   3 หนวยกิต 
                             564753  นวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุ          3 หนวยกิต 
                             564754  แนวคิดและหลักการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง        3 หนวยกิต 
  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไมมี   
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี   

ข. ปริญญานิพนธ     
 564799  วิทยานิพนธปริญญาโท  12 หนวยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม    
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                  ภาษาตางประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                         ไมมี 
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย    
 1) นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการสัมมนาอยางนอย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2) นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการตอบรับให

เผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 
หรือ เผยแพร เปนบทความฉบับเต็ม ( fullp paper)  ใน เอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ 
(proceedings)  ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2) สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3) มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4) สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอย

ไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 โดยมี
นักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (full 
paper) ในเอกสารเผยแพรการประชุมวิชาการ (proceedings)  ระดับนานาชาติที่
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

6) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิผูสูงอายุ         
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 
ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล   
2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ 
1(1-0-2) 

562708 สถิติสําหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 562703 ระบบสุขภาพและ
ภาวะผูนําทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4)  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล   2(2-0-4) 564749 การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ผูสูงอายุ 2 

3(3-0-6) 

564746 การประเมินสุขภาพผูสูงอายุ               2(1-3-2) 564750 
 

ฝกปฏิบัติการพยาบาล
เวชปฎิบัติผูสูงอายุ 1 

3(0-9-0) 

564747 การรักษาโรคเบื้องตนในผูสูงอาย ุ 2(2-0-4) xxxxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
564748 การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 1 2(2-0-4)  จัดสัมมนาวิชาการและ

นําเสนอครั้งที่ 1 
  

 สอบผานเงื่อนไข
ภาษาตางประเทศ 

     

 รวม 12  รวม 12 
 

ภาคฤดูรอน ปท่ี 1 
ภาคฤดูรอน ปท่ี 1 หนวยกิต 

564751 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 2 3(0-9-0) 
 จัดสัมมนาวิชาการและนําเสนอครั้งท่ี 2  
 รวม 3 

 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

564799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 564799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานิพนธ 
  สอบวิทยานิพนธ  

      
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 

  
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) 
    Master of Nursing Science (Occupational Health Nurse Practitioner) 
 ชื่อยอ พย.ม.   (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) 
   M.N.S.  (Occupational Health Nurse Practitioner) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยปรับปรุงใหมนี้ มุงหวังที่จะพัฒนาบัณฑิตใหมี
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติดานการพยาบาลอาชีวอนามัยอยางมีคุณภาพ โดยผูที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะหสถานการณดานอาชีวอนามัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปจัดใหบริการดานสุขภาพแกประชากรวัยแรงงานทั้งในภาวะปกติและภาวะ
เสี่ยงไดอยางเหมาะสม  โดยใหผูเรียนมีศักยภาพในดานเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในการปองกันและลดความ
เสี่ยงหรือปจจัยอันตรายตอการเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานทั้ งจากสภาพการทํางานและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยสามารถวิเคราะหสภาพการณ หรือสถานการณความเสี่ยงในการทํางาน
ของแรงงานกลุมเฉพาะตางๆไดเปนอยางดี และสามารถรวมใหขอเสนอแนะและชี้แนะกับทีมสหวิชาชีพใน
จัดการสิ่งแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยตอคนทํางาน  โดยเนนบูรณาการศาสตรทางดานการพยาบาลอา
ชีวอนามัยและศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของรวมกับการใชหลักฐานเชิงประจักษเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
เขามาใชในการพัฒนาเสริมสรางเสริมสุขภาวะคนทํางาน ปกปองสุขภาพ และปองกันโรคจากการทํางาน 
อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีของประชากรวัยแรงงาน สงผลตอการเพ่ิมผลผลิตของสถาน
ประกอบกิจการ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังนี ้
    1) มีความรูความเขาใจ สามารถวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ แนวโนม ที่มีผล
ตอสุขภาพจากการทํางาน ทั้งที่เปนลักษณะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ภายใตบริบทของสถานที่ทํางาน 
ครอบครัว และ ชุมชนได  
   2) พัฒนาแนวทางในการปองกันหรือควบคุมอันตรายจากการทํางานของคนทํางาน โดยเนน
การระบุและควบคุมปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน การคดักรอง และเฝาระวัง เพ่ือใหผูประกอบอาชีพมีสุขภาพ
ที่ดี ไมเกิดความเจ็บปวยหรือเปนโรคจากการทํางาน และมีความปลอดภัยขั้นต่ําตามกฎหมายหรือ
มาตรฐานดาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   3)  พัฒนาและเผยแพรองคความรูในการสรางเสริมสุขภาพของคนทํางาน ใหการดูแลสุขภาพ
แบบองครวมแกคนทํางาน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ไดรับอุบัติเหตุจากการทํางาน เจ็บปวยฉุกเฉิน และ
เรื้อรัง แกกลุมประชากรวัยแรงงานที่มีความหลากหลายและตางวัฒนธรรม  



- 49 - 

 

   4) มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและใหการดูแลรักษาเบื้องตนในโรคทั่วไปและโรคท่ีเกิด
จากการทํางาน 
   5) มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ภายใตขอบเขตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
   6) เปนผูนํา สอน นิเทศงาน ที่ปรึกษาดานวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย สามารถติดตอ
ประสานงาน ทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพและผูที่เก่ียวของ ตลอดจนสามารถบริหารจัดการดานการ
พยาบาลอาชีวอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   7) มีการบูรณาการความรูผานการใชเทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร มีความคิดสรางสรรค 
และคิดคนนวัตกรรมเพ่ือใชในพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพคนทํางาน 
   8) พัฒนาตนเองในดานวิชาการอยางตอเนื่อง ทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูและนําผลการวิจัย
มาประยุกตและใชความรูเชิงประจักษเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 
 
4. โครงสรางหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)          
         จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไมนอยกวา   38  หนวยกิต 

    ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
 1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั  23 หนวยกิต 
  กระบวนวิชาแกน    

  562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
  562702  การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 

  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562708  สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
กระบวนวิชาเฉพาะสาขา   

  568718  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม    2 หนวยกิต 
  568719  การพยาบาลอาชีวอนามัยข้ันสูง    3 หนวยกิต 
  568720 โรคจากการประกอบอาชีพและ 3 หนวยกิต 
   การประเมินสุขภาพคนทํางาน   
  568721  การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 1    3 หนวยกิต 
  568722  การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2    3 หนวยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที ่   
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา 
                             ใหความเห็นชอบ 

  

   551701 วัฒนธรรม สุขภาพ และการพยาบาล 3 หนวยกิต 
   562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของ       
     ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

3 หนวยกิต 
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   562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
   562712 การบริหารในองคการพยาบาล 3 หนวยกิต 
   568713 การสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 3 หนวยกิต 
  568723 การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางาน  3 หนวยกิต 

  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไมมี   
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี   

ง. ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 
 568799 วิทยานิพนธปริญญาโท  12 หนวยกิต 

จ. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม    
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                  ไมมี   

ง.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย    
4) นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการสัมมนา

อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศกึษา และนักศึกษาจะตอง
เขารวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

5) นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการ   

ตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเปนชื่อแรก
อยางนอย 1 เรื่อง หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพรการ
ประชุมวิชาการ (proceedings)  ระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3) มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4) สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธปริญญาโท 
5) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการ  

ตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับชาติที่อยูในฐานขอมูล TCI Tier 1 โดยมีนกัศึกษาเปนชื่อ
แรกอยางนอย 1 เรื่อง หรือเผยแพรเปนบทความฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพรการ
ประชุมวิชาการ (proceedings)  ระดับนานาชาติท่ีเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

6) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ .ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชอาชีวอนามัย         
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 568720 โรคจากการประกอบอาชีพ
และการประเมินสุขภาพ
คนทํางาน  

3(2-3-4) 

562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 568721 การปฏิบัติการพยาบาลเวช
ปฏิบัติอาชีวอนามัย 1  

3(0-9-0) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6) 

568718 อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดลอม 

2(2-0-4)  จัดสัมมนาวิชาการและ
นําเสนอครั้งที่ 1 

 

568719 การพยาบาลอาชีวอนามัย
ขั้นสูง 

3(3-0-6)    

 สอบผานเงื่อนไข
ภาษาตางประเทศ 

    

 รวม 13  รวม 10 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

568722 การปฏิบัติการพยาบาล     
เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2 

3(0-9-0) 568799 วิทยานิพนธปริญญาโท 
-สอบวิทยานิพนธ 

6 

568799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6    
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานิพนธ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการและ
นําเสนอครั้งที่ 2 

    

 รวม 9  รวม 6 
 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 39 หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ 

 Master of Nursing Science Program in Midwifery 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ)  
    Master of Nursing Science  (Midwifery)  
 ชื่อยอ พย.ม. (การผดุงครรภ)   
   M.N.S.  (Midwifery) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   การผดุงครรภเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการศึกษามโนทัศน และความสัมพันธระหวางมโน
ทัศนที่สําคัญ 4 อยาง ไดแก สตรีวัยเจริญพันธุ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการผดุงครรภ สตรีวัยเจริญพันธุ 
คือสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และระยะใหนมบุตร รวมถึงทารกในครรภและ
ทารกแรกเกิด ซึ่งมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สําหรับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อยูรอบตัวสตรีทางกายภาพ 
สังคม และวัฒนธรรมซึ่งมีผลตอสุขภาพ สวนสุขภาพเปนภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ เชื่อมโยงกันเปนองครวม การผดุงครรภเปนศาสตรและศิลปของพยาบาลผดุงครรภ
ในการดูแลสตรี ในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และระยะใหนมบุตร รวมทั้งการดูแล
ทารกในครรภ ทารกแรกเกิด และครอบครัว แบบองครวมอยางตอเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มี
ปญหาสุขภาพซับซอนใหมีสุขภาพดี และมีความผาสุก โดยการบูรณาการศาสตรทางการผดุงครรภ ศาสตร
ทางการพยาบาล ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ มุงผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการบูรณาการศาสตรทางการผดุงครรภ และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของใน
การดูแลทางการผดุงครรภแบบองครวม ในเรื่อง สรีรวิทยา พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยาเก่ียวกับการเจริญ
พันธุ การประเมิน การปองกันความเจ็บปวย การสงเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของสตรีในระยะมี
บุตร ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง และภาวะที่มปีญหาสุขภาพซับซอน มีความสามารถในการเปนผูนํา ใน
การวิจัย การใชผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ สามารถตัดสินใจแกปญหาบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอวิชาชีพและตอสังคม 
สามารถทํางานรวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยางตอเนื่อง และนําไปพัฒนา
วิชาชีพและการบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการ ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาต ิ 
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 3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
    1) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และ

เปนแบบอยางและสื่อความคิดที่ดีงามใหกับสังคม  
    2) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในสาระของศาสตรทางการผดุงครรภ สามารถบูรณาการ

ความรูจากศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของในการดูแลสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และระยะ
ใหนมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูงและ
ภาวะที่มีปญหาสุขภาพซับซอน ไดอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

    3) สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากศาสตรทางการผดุงครรภ ศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย และใชผลการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ  

   4) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สามารถประสานงานและรวมทํางานเปนทีม
กับสหสาขาวิชาชีพหรือผูท่ีเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภเพ่ือใหบรรลุผลลัพธที่
คาดหวัง 

   5) สามารถเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสื่อสารและถายทอดความรูและขอมูล
ทางวิชาการใหกับกลุมบุคคลทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนทั่วไปโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เหมาะสม และสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค 

   6) สามารถปฏิบัติการผดุงครรภและจัดการปญหาสุขภาพที่ซับซอนไดอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
4. โครงสรางหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)          

           จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา  36 หนวยกิต 
                 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 21 หนวยกิต 
562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 
562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
569717 การผดุงครรภข้ันสูง 1 3 หนวยกิต 
569718 การผดุงครรภข้ันสูง 2 3 หนวยกิต 
569719 การปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1 3 หนวยกิต 
569720 การปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2 3 หนวยกิต 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆท่ี 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
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562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท
ของผูปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

3 หนวยกิต 

562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
562712 การบริหารในองคการพยาบาล 3 หนวยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี  
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง    ไมมี  

ข.   ปริญญานิพนธ    
569799 วิทยานิพนธปริญญาโท     12 หนวยกิต 

ค.   กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
1. นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ           

ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษา
จะตองเขารวมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร  

2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศกึษา 

3.  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย      
1 เรื่อง 
 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ันสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธปริญญาโทที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปรญิญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ        
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ 

 1(1-0-2) 

562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4)  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 569718 การผดุงครรภข้ันสูง 2 3(3-0-6)  

569717 การผดุงครรภข้ันสูง 1 3(3-0-6) 569720 การปฏิบัติการผดุงครรภ 
ขั้นสูง 2 

 3(0-9-0) 

569719 การปฏิบัติการผดุงครรภ 
ขั้นสูง 1 

3(0-9-0)    

 รวม 12  รวม 9 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)  569799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 
569799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2  
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานิพนธ     
  สอบวิทยานิพนธ  

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1     
 รวม 9  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

 Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner  
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
    Master of Nursing Science  (Community Nurse Practitioner)         
 ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
   M.N.S. (Community Nurse Practitioner) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหลักสูตรที่บูรณาการศาสตรทางดานการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนซึ่งมี
สาระท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพชุมชนอยางเปนองครวมครอบคลุมทั้งบุคคล กลุมคน ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน โดยเชื่อวาการศึกษาในหลักสูตรจะสรางพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สามารถปฏิบัติงาน
ในการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาโรคเบ้ืองตน และฟนฟูสุขภาพ  เพ่ือนําไปสูชุมชนสุขภาวะ 

  
3.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้

1)  เปนผูมีความรูและความสามารถดานการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สามารถทําวิจัยและ
นําผลวิจัยไปใชในการใหบริการสุขภาพชุมชนอยางตอเนื่อง 

2) เปนพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่มีสมรรถนะตามที่สภาการพยาบาลกําหนด  
3) พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง 
4) เปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล 
5) เปนผูที่มีทักษะในการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติวิชาชีพการ

พยาบาล 
6) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรครูปแบบ หรือ

วิธีแกไขปญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
7) มีทักษะในการทํางานเปนทีมและการรวมมือกับทีมสุขภาพและผูเกี่ยวของเพื่อแกไข

ปญหาสุขภาพของผูปวย/ผูใชบริการในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
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4. โครงสรางหลักสูตร 
   4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

        จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 26 หนวยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  23 หนวยกิต 
562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 
562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หนวยกิต 
570701 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 หนวยกิต 
570702 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 2 หนวยกิต 
570704 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 3 หนวยกิต 
570705 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 3 หนวยกิต 
570718 การรักษาโรคเบื้องตน 2 หนวยกิต 
570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 หนวยกิต 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ท่ี    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา    
ใหความเห็นชอบ    
562709 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 3 หนวยกิต 

562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
562712 การบริหารในองคการพยาบาล 3 หนวยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี   
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ไมมี   

ข. ปริญญานิพนธ     
 570799 วิทยานิพนธปริญญาโท  12 หนวยกิต 
     ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี    

  



- 58 - 

 

ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบดวย     
1. นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการสัมมนาอยาง

นอยภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2. นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

 
 

 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
7) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
8) สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
9) มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
10) สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
11) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

12) เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 
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4.2  โครงสรางหลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
     จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 38 หนวยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน  ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  29 หนวยกิต 
562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 
562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562708 สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หนวยกิต 
570701 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   2 หนวยกิต 
570702 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  2 หนวยกิต 
570703 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  3 หนวยกิต 
570704 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  3 หนวยกิต 
570705 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  3 หนวยกิต 
570718 การรักษาโรคเบื้องตน 2 หนวยกิต 
570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 หนวยกิต 
570735 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3  3 หนวยกิต 
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ท่ี    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา    
ใหความเห็นชอบ    
562709 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 3 หนวยกิต 

562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
562712 การบริหารในองคการพยาบาล 3 หนวยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมมี   
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ไมมี   

ข. ปริญญานิพนธ     
 570798 การคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไมมี    
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     ง.  กิจกรรมทางวิชาการ 
1) นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการศึกษาคนควาอิสระในการสัมมนาอยาง

นอยภาคการศกึษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2) นักศึกษาตองเขารวมโครงการสรางเสริมจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
3) รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได  และเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีชื่อนักศึกษาเปน  
ชื่อแรก 

จ.  การสอบประมวลความรู 
 ผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาทั่วไปหรืออาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 
 

 
5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
1) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2) สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3) มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา 3.00 และคาลําดับข้ัน     
     สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4) สอบผานการสอบประมวลความรู (comprehensive examination) 
5) สอบผานการสอบประเมินผลการคนควาอิสระที่เปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
6) รายงานการคนควาอิสระหรือสวนหนึ่งของรายงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบคนได และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม  
โดยมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรกเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ  

      ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 
 

   6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

1(1-0-2) 

562708 สถิติสําหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4)  570702 การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 1 

2(2-0-4)  

570701 การประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูงสําหรับพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน                

2(1-3-2)  570704 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 1  

3(0-9-0)  

570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 

2(2-0-4)  570718 การรักษาโรคเบื้องตน 2(2-0-4)  

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  
 รวม 10  รวม 10 

 
ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
570705 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 2 

3(0-9-0) 570799 วิทยานิพนธปริญญาโท 9 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)     
570799 วิทยานิพนธปริญญาโท 3    
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานิพนธ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 9  รวม 9 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
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        6.2  หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)    
   

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ 

1(1-0-2) 

562708 สถิติสําหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล  

2(2-0-4)  570702 การพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน 1 

2(2-0-4)  

570701 การประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูงสําหรับพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน       

2(1-3-2)  570704 
 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 1  

3(0-9-0)  

570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 

2(2-0-4)  570718 การรักษาโรคเบื้องตน 2(2-0-4)  

   xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)   

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

 รวม 10  รวม 13 
 

ปท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

    
570703 การพยาบาลเวชปฏิบัติ

ชุมชน 2 
3(3-0-6)  570798 การคนควาอิสระ 3 

570705 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 2 

3(0-9-0)     

570735 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 3 

3(0-9-0)     

570798 การคนควาอิสระ 3    
 สอบประมวลความรู     
 เสนอหัวขอโครงรางการ

คนควาอิสระ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 12  รวม 3 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 38 หนวยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

 Master of  Nursing  Science (International Program) 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   
    Master of Nursing Science    
 ชื่อยอ พย.ม.   
   M.N.S.   
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีความเชื่อวา วิชาชีพการพยาบาล
มีหนาที่รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการใหบริการดานสุขภาพ ตองอาศัยความรูความเขาใจในศาสตร
ทางการพยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของอื่น ๆ สามารถประยุกตแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร
ที่เกี่ยวของ ผลงานวิจัย ตลอดจนการใชหลักฐานเชิงประจักษ ในการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาล 
โดยมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  

การผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาล เปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน การศึกษาวิจัย การเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหสามารถวิเคราะห สังเคราะห 
และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยปจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ไดแก แหลงความรูที่
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง การจัดประสบการณการเรียนรูดานการบริหารและการบริการสุขภาพ
จากสถานบริการดานสุขภาพที่มีความหลากหลาย 

การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  จึงเปนหลักสูตรที่
มุงเนนการพัฒนาองคความรูทางการพยาบาล การจัดการความรู และการประยุกตความรูในแขนงวิชา
เฉพาะ ไดแก การบริหารทางการพยาบาล การพยาบาลแมและเด็ก และการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพและสังคม ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาการดาน
สุขภาพและเทศโนโลยี นอกจากนี้หลักส฿ตรยังไดใหความสําคัญกับการประสานงานและการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพที่เอื้ออาทร และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตความหลากหลายของผูสอนและผูเรียนจากนานาประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของระบบการบริการและเพ่ือนสุขภาวะของประชากรโลก โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการพัฒนาองคความรูดวยกระบวนการวิจัย 
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3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี ้
 1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตรทางการพยาบาล ทฤษฎี 

แนวคิดที่เก่ียวของกับสุขภาพและการบริหารทางการพยาบาล และสามารถบูรณาการความรูจากศาสตร
ดานสุขภาพและศาสตรทางการพยาบาลท่ีเก่ียวของในการบริหาร การปฏิบัติการพยาบาลในการพัฒนา
คุณภาพการบริการแมและเด็ก หรือใหการดูแลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความสามารถเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถบริหารจัดการ สื่อสารและ
ถายทอดความรูทางวิชาการดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค  

  3) มีความสามารถในการบริหารทางการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลแมและเด็ก 
หรือการพยาบาลผูปวยผูใหญและผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกตใชความรูในศาสตร
ทางการพยาบาล และศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ  

  4) มีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู และใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล การพยาบาลแมและเด็ก หรือการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ 

  5) มีความสามารถในการคดิเชิงวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือวางแผน และแกไขปญหาใน
การบริหารการพยาบาล การพยาบาลแมและเด็ก หรือการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

  6) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนผู
ชี้นําความถูกตองและสื่อความคิดที่ดีงามใหกับสังคม  และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สามารถแกไข
ปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือการบริหารทางการพยาบาล การพยาบาล
แมและเด็ก หรือการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

  7) มีทักษะในการทํางานเปนทีม สามารถประสานงานและสรางเครือขายความรวมมือกับ
ทีมสุขภาพและผูเก่ียวของในองคกรระดับประเทศ และนานาชาต ิ

  8) เปนผูใฝรู สามารถแสวงหาความรู และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

  9) มีความรับผิดชอบในการศึกษาพัฒนาตนเองอยางแข็งขันและตอเนื่อง   
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4. โครงสรางหลักสูตร 
 
    4.1  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  
           จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไมนอยกวา               36   หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน                     ไมนอยกวา            24 หนวยกิต 
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                       ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     24 หนวยกิต 
         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หนวยกิต 
                 กระบวนวิชาแกน                                                                       9   หนวยกิต 

562700                    แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
                  562702  การปฎิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ 1 หนวยกิต 
                  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
                  562708  สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หนวยกิต 
                  562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                            2 หนวยกิต 

         และเลือกกระบวนวิชาบังคบัในแขนงใดแขนงหนึ่ง  
                 กระบวนวิชาบังคับแขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล                       12   หนวยกิต 

       558739  การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต 
      558742  การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแล

สุขภาพและการพยาบาล 
2 หนวยกิต 

  558748  การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 3 หนวยกิต 
                   558749  การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 3 หนวยกิต 

 558752  การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการ
สุขภาพ 

2 หนวยกิต 

               กระบวนวิชาบังคับแขนงวิชาการพยาบาลแมและเด็ก                            12   หนวยกิต 
                 560722  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการ

พยาบาลแมและเด็ก 
          3 หนวยกิต 

                 560723 การพยาบาลแมและเดก็ขั้นสูง 3 หนวยกิต 
                 560724  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแมและเด็ก 1     3 หนวยกิต 

              560725  การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในแมและเด็ก 2     3 หนวยกิต 
                 กระบวนวิชาบังคับแขนงวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ                  12   หนวยกิต  

561743   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการ  
พยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

     3  หนวยกิต 

  561744   การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 3 หนวยกิต 
                  561747   การปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในผูใหญและ

ผูสูงอายุ 3   
3 หนวยกิต 

561748 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและ
ผูสูงอายุ 4   
 
 

3 หนวยกิต 
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              1.1.2  กระบวนวชิาเลือก          ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
              แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
                   560721  การพยาบาลแมและเด็กสําหรับผูบริหารการพยาบาล 3 หนวยกิต 
                   561742  การพยาบาลผูใหญสําหรับผูบริหารการพยาบาล 3 หนวยกิต 
              แขนงวิชาการพยาบาลแมและเด็ก  
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
                  562709  แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง 
3 หนวยกิต 

                  562711  การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
                  562712  การบริหารในองคการพยาบาล 3 หนวยกิต 
              แขนงวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ 
             โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
                 562709  แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง 
3 หนวยกิต 

                 562711  การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หนวยกิต 
                 562712  การบริหารในองคการพยาบาล  3 หนวยกิต 

            1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    
                1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไมมี  
                1.2.2  กระบวนวิชาเลือก    ไมมี  
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง ไมมี  
ข. ปริญญานิพนธ   12   หนวยกิต 
                562799  วิทยานิพนธปริญญาโท 12   หนวยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
          1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                                                  ภาษาตางประเทศ 
          2.   ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                                          ไมมี 
ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1)  นักศึกษาตองจัดสัมมนาและนําเสนอเนื้อหาที่เก่ียวของกับงานวจิัยเพ่ือวิทยานิพนธ ในการสัมมนาอยาง
นอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2)  นักศึกษาตองเขารวมโครงการเสริมสรางจริยธรรมนักวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3)  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการและตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง 
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5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตรแบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และปฎิบัติครบตามเงื่อนไขของแขนงวิชา 
3. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา 3.00 และคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยใน

แขนงวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
4. สอบผานการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ไดรับการแตงตั้งจาก

คณะพยาบาลศาสตร และเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
5.   ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการ

ยอมรับใหตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีชื่อของนักศึกษาเปนชื่อ
แรกอยางนอย 1 เรื่อง 

6.  เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอใหไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   
 

   6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

 

1. แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
 

ปท่ี  1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล 
2(2-0-4) 558739 การจัดการการดูแลสุขภาพ

และการพยาบาล 
2(2-0-4)  

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 558742 การจัดการคณุภาพและ
ผลลัพธในการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาล 

2(2-0-4)  

562708 สถิติสําหรับงานวิจัย
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 558748  การฝกปฏิบัติการบริหาร 
การพยาบาล 1 

3(0-9-0)  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 558752 การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
ระบบบริการสุขภาพ 

2(2-0-4)  

562702  การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ 

1(1-0-2)  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 
 

 

 รวม 9  รวม 9 
 

ปที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

558749  การฝกปฏิบัติการบริหาร 
การพยาบาล 2 

3(0-9-0)  562799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6 

 xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(2-3-4)    
562799  วิทยานิพนธปริญญาโท 6    
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานพินธ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  36  หนวยกิต 
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2. แขนงวิชาการพยาบาลแมและเด็ก 
 

ปท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 560722 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงในการพยาบาล 
แมและเด็ก 

 3(3-0-6) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 560723 การพยาบาลแมและเดก็ขั้นสูง 3(3-0-6)  

562708 สถิติสําหรับงานวิจัย
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 560724  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในแมและเด็ก 1     

 3(0-9-0) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 
 

 

562702  การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ 

1(1-0-2)    

 รวม 9  รวม 9 
 

ปที ่2
 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

560725  การปฏิบัติการพยาบาล 
ขั้นสูงในแมและเด็ก 2     

3(0-9-0)  562799 วิทยานิพนธปริญญาโท  
 

6 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก  3(3-0-6)    
562799 วิทยานิพนธปริญญาโท 6    
 เสนอหัวขอโครงราง

วิทยานพินธ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    36  หนวยกิต 
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3. แขนงวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
ปท่ี  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล 
2(2-0-4) 561743  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช

วิทยาขั้นสูงในการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 

 3(3-0-6) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 561744 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
และผูสูงอายุ 

 3(3-0-6) 

562708 สถิติสําหรับงานวิจัย
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 561747  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในผูใหญและผูสูงอายุ 3   

3(0-9-0)   

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)   จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

562702  การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ 

1(1-0-2)    

 รวม 9  รวม 9 
 

ปที ่2
 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

561748 การปฏิบัติการพยาบาล  
ขั้นสูงในผูใหญและ
ผูสูงอายุ 4   

3(0-9-0)   562799 วิทยานิพนธปริญญาโท   6 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)     
562799 วิทยานิพนธปริญญาโท  6    
 เสนอหัวขอโครงรางวิทยานพินธ     
 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    36  หนวยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

    Doctor of Philosophy Program in Nursing Science 

2. ชื่อปริญญา      
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (พยาบาลศาสตร) Doctor of Philosophy (Nursing Science) 
ชื่อยอ ปร.ด (พยาบาลศาสตร) Ph.D. (Nursing Science)   

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาพยาบาลเปนท้ังนักปฎิบัติการพยาบาล 
นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีความเปนผูนําในระบบสุขภาพโดยการสรางเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุม
วัยและทุกสถานะสุขภาพ ดวยการบูรณาการความรูจากศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของ การ
ประยุกตใชความรูที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย การพัฒนางานวิจัยเพื่อการ
ผลักดันเชิงนโยบายและการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ การสรางองคความรูดานสุขภาพ
และการพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการตอบสนองตอความตองการที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ และเปนผูที่เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  

   ศาสตรทางการพยาบาลเปนองคความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของมนุษยทุกวัยทั้งระดับ
บุคคลครอบครัวและชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ โดยมนุษยประกอบดวยมิติดานรางกาย จิตใจ สังคม
วัฒนธรรม และ  จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพเปนการปฏิบัติที่ตอบสนองความตองการดานสุขภาพ โดย
ครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ การดูแลบําบัดทางการพยาบาล 
และการฟนฟู ตลอดจนในวาระสุดทายของชีวิต  โดยบูรณาการความรูเชิงประจักษจากศาสตรทางการ
พยาบาล ศาสตรทางการแพทย ศาสตรที่เกี่ยวของ งานวิจัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศิลปะการ
พยาบาล กฎหมาย และประสบการณ บนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพที่เอ้ืออาทร   
 
 3.2 วัตถุประสงค  เพื่อผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี ้
 1) ประเมินและสังเคราะหองคความรูใหมจากงานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวของเพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปรับปรุงคณุภาพการดูแลในระบบสุขภาพ 
 2) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมและพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนและระบบ
สุขภาพ 
 3) มีภาวะผูนําทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ สามารถนําการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับสุขภาพ
และการพยาบาล 
 4) มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถจัดการปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนทางดานวิชาการ
และวิชาชีพ  
 5) อุทิศตนเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม  
 6)  มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และความไวเชิงวัฒนธรรม 
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4. โครงสรางหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หนวยกิต 

       ก.  ปริญญานิพนธ        
 566898 พย.พศ. 898 ดุษฎีนิพนธ 48    หนวยกิต 
       ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เก่ียวของกับดุษฎี
นิพนธในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎนีิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมท้ังระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑติศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑติ  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

4. การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

5.  การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 240 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดย
เปนการทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 

6.  นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

7. ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 
      ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  (ถามี) 
    นักศึกษาอาจเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกําหนดโดย
    ไมนับหนวยกิต 
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถเพื่อมี
สิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการ
สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน  

 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 1.1) 

1.  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. เสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับการ
ตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องตองอยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ 
หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับใน
สาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรกอยางนอย 1 เรื่อง พรอมทั้งระบุ
สังกัดอยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพรหลัก 

6. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2550 

 

 4.2  หลักสูตรแบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา        52 หนวยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน   ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา        ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ          ไมนอยกวา  16  หนวยกิต  
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                14  หนวยกิต 
   566801 พย.พศ. 801   การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล             2  หนวยกิต 
   566822 พย.พศ. 822  การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน         2  หนวยกิต 
                วิจัยทางดานสุขภาพ   
   566824 พย.พศ. 824       การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง       3 หนวยกิต 
                                                          ทางการพยาบาล     
    566828 พย.พศ. 828  ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร   2  หนวยกิต 
            ทางการพยาบาล            
   566829 พย.พศ. 829      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล      3  หนวยกิต 
   566830 พย.พศ. 830    สุขภาพโลกและภาวะผูนํา   2   หนวยกิต 
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    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                  ไมนอยกวา                   2  หนวยกิต 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ 
 บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    
       566720 พย.พศ. 720      การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย  3  หนวยกิต 
                                ทางการพยาบาล 
 566722 พย.พศ. 722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม   3  หนวยกิต 
   ทางการพยาบาล    
 566826 พย.พศ. 826 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ  2  หนวยกิต 
   สรางเสริมสุขภาพ            
 566827 พย.พศ. 827 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ  2 หนวยกิต 
   ดูแลผูปวยเรื้อรัง               
 566831 พย.พศ. 831      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หนวยกิต 
   การพยาบาลขามวัฒนธรรม  
 566835 พย.พศ. 835      การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ             2 หนวยกิต 
 566837 พย.พศ. 837      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล      2 หนวยกิต 
                    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  (ถามี)    
   1.2.1  กระบวนวิชาบังคบั  ไมมี    
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก  (ถามี)   
    โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
    ประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
    128730 ร.รปศ. 730   นโยบายสาธารณะ 3 หนวยกิต 
    950801 สถ.นส. 801   ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ                   3 หนวยกิต 
    751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและนโยบาย          3 หนวยกิต 
         
   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไมมี  

 ข. ปริญญานิพนธ    
              566899  พย.พศ. 899 ดุษฎีนิพนธ                          36 หนวยกิต 

 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไมมี 

  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
  1) นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่ เ กี่ยวของ

กับดุษฎีนิพนธ ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2)   ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน 
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ดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  3)    ผลงานดุษฎนีิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง พรอม
ทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพรหลัก 

  4) การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

               5)  การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเปน
การทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ)  

6)    นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค 
    การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ และ 
    รวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

 7)   ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 

 ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ
 1)   นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถเพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 
 2)   นักศึกษาท่ีสอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง  โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม    

การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
3)   นักศึกษาท่ีสอบไมผ านการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน  

 

 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.1) 
1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
5. เสนอดุษฎนีิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับ
การตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยูในฐานขอมูล ISI, 
Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยาง
นอย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

7. ผลงานปริญญานิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง พรอมทั้ง
ระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพรหลัก 



- 76 - 

 

8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 

 

 4.3 หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  21  หนวยกิต 
     1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั   18 หนวยกิต 
     562700 พย.ก. 700    แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล   2 หนวยกิต 
         562715 พย.ก. 715     ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล             2 หนวยกิต 
                    566801 พย.พศ. 801  การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล          2  หนวยกิต 
    566822 พย.พศ. 822   การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน       2  หนวยกิต 
                   วิจัยทางดานสุขภาพ   
    566824 พย.พศ. 824   การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสงู       3  หนวยกิต 
          ทางการพยาบาล 
         566828 พย.พศ. 828   ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร            2  หนวยกิต 
               ทางการพยาบาล       
    566829 พย.พศ. 829   การวิจัยเชิงคณุภาพทางการพยาบาล       3  หนวยกิต 
    566830 พย.พศ. 830   สุขภาพโลกและภาวะผูนํา     2  หนวยกิต 

  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 
          โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้ หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ในระดับปริญญาโท
     ที่เลือกสรร ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ    
          566720 พย.พศ. 720  การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย   3  หนวยกิต 
                           ทางการพยาบาล 
  566722 พย.พศ. 722  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม    3  หนวยกิต 
    ทางการพยาบาล    
  566826 พย.พศ. 826  มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ    2  หนวยกิต 
    สรางเสริมสุขภาพ            
  566827 พย.พศ. 827  มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการ    2  หนวยกิต 
    ดูแลผูปวยเรื้อรัง                 
       566831 พย.พศ. 831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หนวยกิต 
    การพยาบาลขามวัฒนธรรม  
       566835 พย.พศ. 835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ                2 หนวยกิต 
       566837 พย.พศ. 837 การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล       2 หนวยกิต 
    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคบั              ไมมี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา     3  หนวยกิต  
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      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลานี้หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ 
      บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
     128730 ร.รปศ. 730  นโยบายสาธารณะ                              3 หนวยกิต 
     950801 สถ.นส. 801 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ              3 หนวยกิต 
     751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและนโยบาย         3 หนวยกิต 
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไมมี  
 ข.  ปริญญานิพนธ  
 566898 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไมมี 
              ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 

1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เก่ียวของกับดุษฎี
นิพนธในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ  1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎนีิพนธ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎนีิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมท้ังระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑติศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑติ  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

4. การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ 

5. การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดย
เปนการทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 

6. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ และรวบรวมสงบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

7. ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 

 จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถ เพ่ือ                      

 มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 
2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการ

สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกัน  

 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.2) 

1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
5.  เสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และตองเปน
ระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยางนอยไดรับ
การตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องตองอยูใน
ฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ 
หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

7. ผลงานปริญญานิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง พรอมทั้ง
ระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพรหลัก 

8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษา 
 

6.1 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) แบบ 1.1 
 
 

ปท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

- 566898   ดุษฎีนิพนธ 
-เสนอหัวขอ 

6 

 สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ -  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 สอบวัดคุณสมบัติ -    
 เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ -    
 รวม -  รวม 6 

 
ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566898 ดุษฎีนิพนธ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ 12 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน    จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 
ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
566898 ดุษฎีนิพนธ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ 6 
    สอบดุษฎีนิพนธ - 
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
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6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.1 
 

ปท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566828 ปรัชญาสําหรับการพัฒนา
ศาสตรทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปร
ในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 

2(2-0-4) 

566830 สุขภาพโลกและภาวะผูนํา 2(2-0-4) 566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

   xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
    สอบวัดคุณสมบัติ  
    สอบผานเงื่อนไข

ภาษาตางประเทศ 
 

    เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  
 รวม 7  รวม 9 

 
ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ 12 566899   ดุษฎีนิพนธ 12 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 
ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หนวยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ 6 566899 ดุษฎีนิพนธ 6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ  
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  52  หนวยกิต 
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6.3 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.2 
  

ปท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล           2(2-0-4) 566822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปร
ในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 

2(2-0-4) 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566829 การวิจัยเชิงคณุภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

566828 ปรัชญาสําหรับการพัฒนา
ศาสตรทางการพยาบาล 

2(2-0-4)  สอบวัดคุณสมบัติ  

566830 สุขภาพโลกและภาวะผูนํา 2(2-0-4)  สอบผานเงื่อนไข
ภาษาตางประเทศ 

 

 รวม 11  รวม 7 
 

ปท่ี  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกในสาขา 3(3-0-6) 566899   ดุษฎีนิพนธ 12 
xxxxxx วิชาเลือกนอกสาขา 3(3-0-6)  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน     
 เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ     
 รวม 6  รวม 12 

 
ปท่ี  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ 6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 รวม 6  รวม 6 

 
ปท่ี  4 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ 6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  
 รวม 6  รวม 6 
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ปท่ี  5 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566899   ดุษฎีนิพนธ 6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ  
     - 
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) 
 

2. ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (พยาบาลศาสตร) Doctor of Philosophy (Nursing Science) 
ชื่อยอ ปร.ด (พยาบาลศาสตร) Ph.D. (Nursing Science)   

 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) มีความเชื่อวา 

วิชาชีพการพยาบาลมีหนาที่รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการใหบริการดานสุขภาพ ตองอาศัยความรูความ
เขาใจในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของอ่ืน ๆ สามารถผลิตผลงานและสื่อสารงานวิจัย 
ตลอดจนการใชหลักฐานเชิงประจักษ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองผูรับบริการที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเผาพันธุตามชวงวงจรชีวิต ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม 
ไดอยางมีคุณภาพ โดยมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สอดคลองกับ
ความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่เปนปจจุบันอยางตอเนื่อง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) เปนหลักสูตรที่
มุงผลิตดุษฎีบัณฑิตทั้งนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรอบรู ลึกซึ้งในศาสตรการพยาบาล มีความคิด
วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ สูการตกผลึกประมวลความคิดรวบยอด ทั้งมีศักยภาพสูงในการสรางองค
ความรูใหมและรังสรรคนวัตกรรม ผานกระบวนการทําการวิจัยที่ซับซอนเพ่ือตอบสนองความตองการดาน
สุขภาพตามความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมทั้งระดับทองถ่ินและสากล เปนผูมีภาวะผูนํา ทํางานเปนทีม 
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสม มีสวนรวมในการประสาน ความรวมมือ
และสรางเครือขายทั้งในและนอกวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมุงเนนใหผูเรียนมีความเปนพลเมืองโลก (global 
citizenship) เปนผูที่มีความใฝรู รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก นโยบายสุขภาพ 
รวมทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศ และโลก สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอยูเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน การทําวิจัย เพ่ือใหสามารถสราง 
วิเคราะห สังเคราะหองคความรู ผลิตนวัตกรรม และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 3.2 วัตถุประสงค  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังนี ้

1) เปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
2) สรางงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาองคความรูใหมและนวัตกรรม

ดานสุขภาพตามความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
3) วิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยสูการพัฒนาระบบบริการและสุขภาพ เพ่ือ

คุณภาพของการพยาบาลและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
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4) เผยแพรความรูและแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติผานการใชเทคโนโลย ี
ดิจิตัลที่เหมาะสม 

5) สื่อสาร ประสานความรวมมือ และสรางเครือขายกับบุคคล หนวยงานทั้งในและนอก
วิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
4. โครงสรางหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตร  แบบ 1.1  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
          จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   48 หนวยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ         
 566898   ดุษฎีนิพนธ   48  หนวยกิต 
        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย  

1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เก่ียวของกับ     
ดุษฎีนิพนธในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ     
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง 
โดย 1 เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

4.  การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

5. การทําวิ จัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 240 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร       
(โดยเปนการทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 

6.  นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย           
ทุกภาคการศึกษา โดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะและรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

7. ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณทีี่ไดรับทุนสนับสนุน) 
 
      ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตางประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา (ถามี) 
    นักศึกษาอาจเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกําหนดโดย
    ไมนับหนวยกิต 
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 ง.  การสอบวัดคุณสมบตัิ 
  1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอมและความสามารถ       

เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 
  2. นักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการ
   สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 3.   นักศึกษาท่ีสอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศกึษา ประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันได 

 
 5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 1.1) 
 1. สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  เสนอดุษฎนีิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการท่ี 
  สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก 
  สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง     
โดย 1 เรื่องตองอยู ในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of 
Science และมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่อง  

5.    ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 
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 4.2  หลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  56 หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา  20 หนวยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไมนอยกวา  20 หนวยกิต  
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา  20 หนวยกิต  

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั    14 หนวยกิต 
          566801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                           2 หนวยกิต 
          566822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัย   2 หนวยกิต 
     ทางดานสุขภาพ 
          566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง          3 หนวยกิต 
                                           ทางการพยาบาล 
             566828  ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล      2 หนวยกิต 
          566829 การวิจัยเชิงคณุภาพทางการพยาบาล   3  หนวยกิต 
          566830 สขุภาพโลกและภาวะผูนํา                                     2  หนวยกิต  

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  
          1) กระบวนวิชาบังคบั    4  หนวยกิต 
          566831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล   2  หนวยกิต 

            ขามวัฒนธรรม 
 566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ    2  หนวยกิต   
  2) กระบวนวิชาเลือก  ไมนอยกวา    2  หนวยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
 566720 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย  3  หนวยกิต 
  ทางการพยาบาล    
 566722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  3  หนวยกิต 
      ทางการพยาบาล           
566826 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ         2  หนวยกิต 
566827 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลผูปวยเรื้อรัง  2  หนวยกิต 
566832 การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล      2  หนวยกิต 
566833 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  2  หนวยกิต  
566834 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ        2  หนวยกิต 
566835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ         2  หนวยกิต 
566836 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล          3  หนวยกิต 
566879 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 2         2  หนวยกิต 

    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไมม ี
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคบั  ไมมี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไมม ี 

     2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง  ไมมี 
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ข. ปริญญานิพนธ    
 566899 ดุษฎีนิพนธ  36 หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   --ไมมี-- 
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถเพื่อ 
เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการ
สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันได 

 จ.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
  1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เก่ียวของกับดุษฎี-

 นิพนธ ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา 3 
 ภาคการศกึษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2.  ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
 นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ที่อยู
 ในฐ านข อมู ล  ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรื อ  Web of Science และเสนอ
 ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับ
 นานาชาติท่ีเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรือ
 อนุสิทธิบัตร 

  3. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
 พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
 เผยแพรหลัก 

  4. การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
 เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

               5.  การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเปน
 การทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 

     6. นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค 
 การศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศกึษาประจําคณะ และ
 รวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

     7.  ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 
  
 
 
 



- 88 - 

 

 5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  (หลักสูตร แบบ 2.1) 
1.    สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   
4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับข้ันสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับข้ัน

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
5.   เสนอดุษฎีนิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่ 

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

 6   ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรืออยาง
นอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง ท่ีอยู
ในฐานข อมูล  ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ  Web of Science และมี ชื่ อ
นักศึกษาเปนชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎี-
นิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชาอยางนอย       
1 เรื่อง  

7. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
เผยแพรหลัก 

8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2550 
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    4.3 หลักสูตรแบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  72 หนวยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา               24 หนวยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา     24 หนวยกิต  
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    24 หนวยกิต  

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคบั    18 หนวยกิต
 562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  2 หนวยกิต           
     562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                        2 หนวยกิต     

           566801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                          2 หนวยกิต 
          566822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดาน        2 หนวยกิต 
             สุขภาพ 
          566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง       3 หนวยกิต 
                                           ทางการพยาบาล 

 566828  ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล     2 หนวยกิต 
          566829 การวิจัยเชิงคณุภาพทางการพยาบาล  3 หนวยกิต 
             566830 สุขภาพโลกและภาวะผูนํา                             2  หนวยกิต  

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไมนอยกวา  6   หนวยกิต  
                 1) กระบวนวิชาบังคับเลือก   4   หนวยกิต 

566831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล  2  หนวยกิต 
            ขามวัฒนธรรม       

         566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ   2  หนวยกิต 
  2) กระบวนวิชาเลือก  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศกึษาประจําสาขาวิชาใหความเห็นชอบ 
566720 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัย 3  หนวยกิต 
  ทางการพยาบาล    
566722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม  3  หนวยกิต 
      ทางการพยาบาล           
566826 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพ        2  หนวยกิต 
566827 มโนทัศนและทฤษฎีเก่ียวกับการดูแลผูปวยเรื้อรัง 2  หนวยกิต 
566832 การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล     2  หนวยกิต 
566833 การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 2  หนวยกิต 
566834 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ       2  หนวยกิต 
566835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ        2  หนวยกิต 
566836 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล         3  หนวยกิต 
566879 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 2         2  หนวยกิต 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไมม ี    
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคบั     ไมมี 
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก    ไมมี  
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  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง     ไมมี   
 ข.  ปริญญานิพนธ  
                      566898   ดุษฎีนิพนธ  48 หนวยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาตางประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   --ไมมี--  
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพรอมและความสามารถเพื่อ                            
มีสิทธิ์เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ 

2. นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหมการ
สอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัติ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาอาจพิจารณาใหโอนเปนนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันได  

 จ.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย 
  1. นักศึกษาจะตองจัดสัมมนาเปนภาษาอังกฤษและนําเสนอผลงานที่เ ก่ียวของกับ      

ดุษฎีนิพนธ ในการสัมมนาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนจํานวนไมนอยกวา  
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2. ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ    
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง    
ที่อยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับ
 นานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยางนอย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

  3. ผลงานดุษฎีนิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง 
 พรอมทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎี บัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงาน
 เผยแพรหลัก 

  4. การเสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ นักศึกษาจะตองสอบผานการสอบโครงรางดุษฎีนิพนธ 
 เพ่ือควบคุมคณุภาพของกระบวนการวิจัยเพ่ือดุษฎีนิพนธ 

              5.  การทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเปน
 การทําวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ) 

        6.   นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย             
ทุกภาคการศึกษาโดยผานความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะ และรวบรวมสงบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

    7. ศึกษาวิจัย ณ ตางประเทศ  (กรณีที่ไดรับทุนสนับสนุน) 
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 5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  (หลักสูตร แบบ 2.2) 
  1.  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 2. สอบผานภาษาตางประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  
 4. มีผลการศึกษาไดคาลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมนอยกวา  3.00  และคาลําดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวา 3.00 
 5.  เสนอดุษฎีนิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่  

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 

6.  ผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ ไดรับการเผยแพร หรือ    
อยางนอยไดรับการตอบรับใหเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ อยางนอย 2 เรื่อง 
โดย 1 เรื่องตองอยูในฐานขอมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และมีชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ หรือสวนหนึ่งของผลงาน
ดุษฎีนิพนธ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับในสาขาวิชา อยาง
นอย 1 เรื่อง  

7.  ผลงานดุษฎนีิพนธที่เผยแพร ตองระบุชื่อนักศึกษาเปนชื่อแรก อยางนอย 1 เรื่อง พรอม
ทั้งระบุสังกัด อยางนอยวา “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” ในผลงานเผยแพร
หลัก 

 8. เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อ ให ไดรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พ.ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษา 
 

6.1 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 

ปท่ี  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการมหาวิทยาลัย - 566898  ดุษฎีนิพนธ 6 
สอบผานเงื่อนไขภาษาตางประเทศ -   เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  - 
สอบวัดคุณสมบัติ -    

รวม 0  รวม 6 

ปท่ี  2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน  - 566898  ดุษฎีนิพนธ 12 
566898 ดุษฎีนิพนธ 12    
 รวม 12  รวม 12 

ปท่ี  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566898  ดุษฎีนิพนธ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ  6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน -  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน - 
     สอบดุษฎีนิพนธ - 
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร  48  หนวยกิต 
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6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.1 

ปท่ี  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566828 ปรัชญาสําหรับการพัฒนา

ศาสตรทางการพยาบาล 
2(2-0-4) 566829  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ

พยาบาล 
3(3-0-6) 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูง ทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566830  สุขภาพโลกและภาวะผูนํา 2(2-0-4) 566822 การประยุกตสถิติหลาย 
ตัวแปร ในงานวิจัยทางดาน
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

566831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
และการพยาบาลขามวัฒนธรรม   

2(2-0-4) xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 

    สอบวัดคุณสมบัติ - 
    สอบผานเงื่อนไข

ภาษาตางประเทศ 
- 

    เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ  - 
 รวม 9  รวม 9 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ 6 566899    ดุษฎีนิพนธ 12 
566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ 2(2-0-4)  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน - 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน -    
 รวม 8  รวม 12 

ปท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ 12 566899 ดุษฎีนิพนธ 6 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ  
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  56 หนวยกิต 
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6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.2 
 

ปท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 566829 การวิจัยเชิงคณุภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล           2(2-0-4) 566801 การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566831   ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
และการพยาบาลขามวัฒนธรรม   

2(2-0-4) 566822 การประยุกตสถิติหลายตัว
แปรในงานวิจัยทางดาน
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

   xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
    สอบผานเงื่อนไข

ภาษาตางประเทศ 
 

 รวม 6  รวม 9 
 

ปท่ี  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

566828 ปรัชญาสําหรับการพัฒนา
ศาสตรทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566898   ดุษฎีนิพนธ 6 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ 2(2-0-4) 

566830 สุขภาพโลกและภาวะผูนํา 2(2-0-4)  สอบวัดคุณสมบัติ - 
    เสนอโครงรางดุษฎีนิพนธ -  

 รวม 7  รวม 8 
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ปท่ี  3 
ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ 12 
 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน -  จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน - 
 รวม 6  รวม 12 

 
ปท่ี  4 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ 12 566898   ดุษฎีนิพนธ 6 

 จัดสัมมนาและนําเสนอผลงาน -    
 รวม 12  รวม 6 

 
ปท่ี  5 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ 6  ลงทะเบียนเพ่ือใชบริการของ

มหาวิทยาลัย 
- 
- 

    สอบดุษฎีนิพนธ - 
 รวม 6  รวม - 

 
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
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คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิาที่เปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
พย.ส. 701 (551701) วัฒนธรรม สุขภาพ และการพยาบาล                          3(3-0-6) 
NGC  701 (551701) Culture, Health and Nursing  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 
 วัฒนธรรมประเพณีที่ เ ก่ียวของกับสุขภาพและความเจ็บปวยทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่เก่ียวกับสุขภาพและความเจ็บปวย การศึกษาปรากฏการณทางสุขภาพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
การดูแลสุขภาพตามระบบวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพที่มีศกัยภาพทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาความเชื่อ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับสุขภาพ 
 
พย.ส. 713 (551713)     การอนามัยครอบครัว 3 (3-0-6) 
NGC 713 (551713)     Family Health care  
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี  
  แนวคิดทฤษฎีครอบครัวและพัฒนาการครอบครัว แนวคิดสุขภาพครอบครัว ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอสุขภาพครอบครัว บทบาทหนาที่ของบุคลากรทางสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพครอบครัว
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  กระบวนการพยาบาลครอบครัวและการสรางเสริมสุขภาพครอบครัว 
การดูแลครอบครัวตามชวงวงจรชีวิตโดยประยุกตกระบวนการพยาบาลครอบครัวและการสรางเสริม
สุขภาพ  ครอบครัวการประยุกตทฤษฎีและความรูในศาสตรที่เก่ียวของในการแกไขปญหาครอบครัว 

 
พย.กม. 725 (555725)   พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในเด็ก    3(3-0-6)                      
NGP    725 (555725)   Advanced Pediatric Pathophysiology and  
  Pharmacology 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  ไมม ี
 แนวคิดเซลลวิทยา พยาธสิรีรวิทยาขั้นสูง และการควบคุมสมดุลปกติของรางกาย หลักการเภสัช-
จลศาสตรและเภสัจพลศาสตรของยา  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาข้ันสูงสําหรับเด็กท่ีมีปญหาสุขภาพ
ซับซอนในระบบหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบเลือด ไตและระบบ
ทางเดินปสสาวะ  ระบบภูมิคุมกัน  ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ และพันธุกรรม   

 
พย.กม. 730 (555730)  การพยาบาลเด็กขั้นสูง    2(2-0-4) 
NGP 730 (555730) Advanced Pediatric Nursing   

เงื่อนไขที่ตองผานกอน:    ไมมี 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับสุขภาพเด็กปวยและการดูแลเด็กปวย ปญหาสุขภาพดาน
รางกาย จิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณที่พบบอยในทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวย
วิกฤต เด็กปวยเรื้อรัง และเด็กปวยในระยะทายของชีวิต กลไกการเกิดปญหา และการพยาบาลโดยใช
หลกัการดูแลที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง   ปญหาสุขภาพดานจิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณที่พบบอย
ในเด็กปวย กลไกการเกิดปญหา และการพยาบาลโดยใชหลักการดูแลที่ยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง  
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พย.กม. 731(555731) การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง         1(1-0-2)  
NGP 731(555731)  Advanced Pediatric Health Assessment 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน ไมม ี
  แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง การประเมินและการวิเคราะหปญหาสุขภาพดาน
รางกาย  จิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญานของเด็กปวยที่มีภาวะซับซอนโดยการซักประวัติ และการตรวจ
รางกายการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
 

พย.กม. 732 (555732)  การฝกปฏิบตัิการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1  2(0-6-0) 

NGP    732 (555732) Practicum in Advanced Pediatric Nursing 1 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:  ไมม ี  
 การฝกทักษะในการประเมินและวิเคราะหปญหาสุขภาพดานรางกาย จิตใจ พัฒนาการ และจิต
วิญญาณในเด็กปวยที่มีภาวะซับซอนกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวยวิกฤต และ/หรือ
เด็กปวยเรื้อรัง การประเมินและการสงเสริมพัฒนาการในเด็กปวยท่ีมีภาวะซับซอนกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต 
เด็กปวยเฉียบพลัน และ/หรือเด็กปวยเรื้อรัง โดยใชความรูทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง แนวคิดทฤษฎีที่
เก่ียวของและหลักฐานเชิงประจักษ 
 

พย.กม. 733 (555733)    การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2 4(0-12-0) 

NGP    733 (555733)    Practicum in Advanced Pediatric Nursing 2 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:     พย.กม. 732(555732) 
 การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูงในการดูแลเด็กปวยกลุมเปาหมายหรือเฉพาะกลุมโรคที่มี
ภาวะซับซอนในกลุมทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กปวยเฉียบพลัน เด็กปวยวิกฤต และ/หรือเด็กปวยเรื้อรัง ทั้งใน
ดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันความเจ็บปวยและการบาดเจ็บ การดูแลรักษา พยาบาล และการ
ฟนฟูสภาพ ตลอดจนการดูแลในระยะสุดทายของชีวิต โดยใชหลักการดูแลแบบองครวมและยึดครอบครัว
เปนศูนยกลาง และใชความรูทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง แนวคิดทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ 
 
พย.กม. 799 (555799)           วิทยานิพนธปริญญาโท                                       12 หนวยกิต 
NGP    799 (555799)  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับ 
   การเสนอขออนุมัติหัวขอโครงราง 
 

พย. จส. 742 (556742)  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาล 2(2-0-4) 
NGPM  742 (556742)  จิตเวชและสุขภาพจิต     

           Advanced Pathophysiology and Pharmacology in 
Psychiatric and Mental Health Nursing  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   ไมมี 
  แนวคิดทางจิตพยาธิสรีรวิทยา และจิตเวชเชิงพันธุกรรม ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความผิดปกติของ
ความคิด อารมณ พฤติกรรม และความผิดปกติทางจิตจากการใชสารเสพติดในทุกชวงวัยตามหลักฐานเชิง
ประจักษ การประยุกตจิตเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตท่ีเก่ียวของกับความ
ผิดปกติของความคิด อารมณ พฤติกรรม และการใชสารเสพติด 
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พย.จส. 747 (556747)    การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการสงเสริมสุขภาพจิต      2(2-0-4) 
NGPM  747 (556747)    และปองกันปญหาทางจิตเวช      

 Advanced Psychiatric Nursing for Mental Health 
Promotion and Psychiatric Problem Prevention 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

 ระบาดวิทยาของปญหาทางจิตเวช นโยบายการใหบริการ และระบบบริการการสงเสริมสุขภาพจิต
และปองกันปญหาทางจิตเวชของประเทศ ปจจัยที่เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหา

ทางจิตเวช แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช รูปแบบ
และวิธิการสงเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาทางจิตเวชที่มีประสิทธิภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ 
บทบาทและขอบเขตของพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการสงเสริม

สุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช           
 

พย.จส. 748 (556748)  การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบําบัดและ    2(2-0-4) 
   ฟนฟูทางจิตเวช 
NGPM 748 (556748) Advanced Psychiatric Nursing Therapy and Psychiatric  
   Rehabilitation  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    ไมมี 

แนวคิดและทฤษฏี หลักการประเมินสภาพจิต ปจจัยที่เก่ียวของกับการเกิดโรคทางจิตเวช เทคนิค
ในการบําบัดทางการพยาบาล และการฟนฟูสภาพจิตในบุคคลที่เจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชทุกชวงวัย  การ
ประยุกตแนวคิดทฤษฎีและการเลือกสรรรูปแบบการบําบัดทางการพยาบาลและการฟนฟูสภาพจิตในบุคคล
ที่เจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชทุกชวงวัย   

 
พย. จส. 749 (556749)  การฝกปฎิบตัิการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการสงเสริม      3 (0-9-0) 
             สุขภาพจิตและปองกันทางจิตเวช 
NGPM   749 (556749) Practicum in Advanced Psychiatric Nursing for  
 Mental Health Promotion and Psychiatric
 Problem Prevention  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.จส. 747 (556747) 
          การฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวชรายบุคคลทั่วไปและผูที่มีความ
เสี่ยงตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและหลักฐานเชิงประจักษ การฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพจิตและ
ปองกันปญหาทางจิตเวชกลุมบุคคลทั่วไปและกลุมเสี่ยง ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและตามหลักฐาน
เชิงประจักษ การฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวชรายครอบครัวและชุมชน 
ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและตามหลักฐานเชิงประจักษ 
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พย. จส. 750 (556750)  การฝกปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบาํบัด        3 (0-9-0) 
              และฟนฟูทางจิตเวช 
NGPM   750 (556750) Practicum in Advanced Psychiatric Nursing  
 Therapy and Psychiatric Rehabilitation  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.จส. 748 (556748) 
 การฝกปฏิบัติการบําบัดและฟนฟูทางการพยาบาลจิตเวชรายบุคคลและรายกลุมในผูท่ีเจ็บปวย
ดวยโรคทางจิตเวชตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและหลักฐานเชิงประจักษ  การฝกปฏิบัติการทํา
ครอบครัวบําบัดเพ่ือสงเสริมการรักษาและฟนฟูบุคคลท่ีเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวชตามแนวคิด ทฤษฎีที่
เลือกสรรและหลักฐานเชิงประจักษ การฝกปฏิบัติการสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูที่เจ็บปวย
ดวยโรคทางจิตเวช 
 

พย. จส. 751 (556751)  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูงในการดูแล 3(3-0-6) 
ประชากรที่เลือกสรร               

NGPM   751 (556751) Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing 
 in Caring for Selected Population  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.จส. 556748 
 แนวคิดและหลักการการวิเคราะหสถานการณการดูแลเฉพาะทางดานจิตเวชและสุขภาพจิต 
แนวคิดและหลักการการเขียนโครงการ การกําหนดผลลัพธ และการประเมินโครงการการดูแลเฉพาะ
ทางดานจิตเวชและสุขภาพจิต การเขียนโครงการสงเสริมสุขภาพจิต ปองกันปญหาทางจิตเวช หรือบําบัด
ดูแลและฟนฟูสมรรถภาพผูเปนโรคทางจิตเวชตามกลุมประชากรท่ีเลือกสรร ตลอดจนการกําหนดผลลัพธ
และวางแผนการประเมินโครงการ การเสนอแผนการดําเนินโครงการการดูแลเฉพาะทางดานจิตเวชและ
สุขภาพจิตในกลุมประชากรที่เลือกสรร 

 

พย. จส. 752 (556752)  การฝกปฏิบตัิการการพยาบาลจิตเวชและ             3(0-9-0) 
สุขภาพจิตขั้นสูง ในการดูแลประชากรที่เลือกสรร    

NGPM  752 (556752)  Practicum in Advanced Psychiatric and Mental Health 
    Nursing in Caring for Selected Population 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.จส. 556751 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การฝกปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณการดูแลกลุมประชากรที่เลือกสรรที่ตองการการดูแลเฉพาะ
ทางดานจิตเวชและสุขภาพจิต โดยคํานึงถึงบริบททางสังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การพัฒนา
โครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช และ/หรือแกไขปญหาจิตเวชตามความ
ตองการของกลุมประชากรเลือกสรรโดยการประยุกตแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ การปฏิบัติตามโครงการ 
การกําหนดและประเมินผลลัพธของการสงเสริมสุขภาพจิตและปองกันปญหาทางจิตเวช และ/หรือแกไข
ปญหาจิตเวชตามความตองการของกลุมประชากรเลือกสรร 
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พย. จส. 753 (556753)  สัมมนาการดูแลท่ีเปนเลิศทางจิตเวชและ          1 (1-0-2) 
    สุขภาพจิตในทุกชวงวัย 
NGPM  753 (556753)  Seminar on Best Practice in Psychiatric and  

Mental Health Care Across Life Span 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    พย. จส. 748 (556748) 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

สัมมนาการดูแลที่เปนเลิศทางจิตเวชและสุขภาพจิต ในทุกชวงวัย ปญหาและอุปสรรค ประเด็น
และแนวโนมในการนําหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและใน

การพัฒนาบทบาทผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 
พย.อช. 798 (556798) การคนควาอิสระ                                                6 หนวยกิต 
NGPM  798 (556798) Independent Study 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอ  
                                         ขออนุมัติหัวขอโครงราง 
พย.อช. 799 (556799) วิทยานิพนธปริญญาโท                                       12 หนวยกิต 
NGPM  799 (556799) Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอ  
                                         ขออนุมัติหัวขอโครงราง 
 
 
พย.บพ. 739 (558739)     การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  2(2-0-4) 
NGAD  739 (558739)          Management of Health Care and Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน         ไมมี 
 มโนทัศน หลักการ ทฤษฎีการจัดการ และการประยุกตในการจัดการองคกรดานการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพและระบบการพยาบาล กระบวนการจัดการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานขององคกรดานการดูแลสุขภาพและการพยาบาล การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธในการ
จัดการเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคกรดานการดูแลสุขภาพและการพยาบาล ประเด็นและ
แนวโนมของการจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  
  
พย.บพ. 742 (558742)    การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ    2(2-0-4) 

 และการพยาบาล  
NGAD   742 (558742) Quality and Outcome Management in Health Care                 
 and Nursing    
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   ไมมี 

 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  เครื่องมือใน
การจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  วิธีการจัดการคณุภาพในการดูแลสุขภาพและการ
พยาบาล สารสนเทศเพื่อการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  จริยธรรม ประเด็นและ
แนวโนมที่เก่ียวของกับการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 
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พย.บพ. 748 (558748) การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1      3(0-9-0) 
NGAD   748 (558748)           Practicum in Nursing Administration 1  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    ไมมี  
 การฝกปฏิบัติทักษะการบริหารการพยาบาล ในดานภาวะผูนําและการจัดการในองคการพยาบาล  
ไดแก บทบาทผูบริหาร การตัดสินใจ การจัดการความขัดแยง การเจรจาตอรอง และการนิเทศทางการ
พยาบาล ฝกการวิเคราะหการบริหารงานการพยาบาลในโรงพยาบาลโดยการประยุกตศาสตรและศิลปะ
ทางการบริหารการพยาบาลและศาสตรที่เก่ียวของ 

 

พย.บพ. 749 (558749) การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2      3(0-9-0) 
NGAD    749 (558749 Practicum in Nursing Administration 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   พย.บพ. 558748  
 การฝกทักษะการวิเคราะหและวิพากษสถานการณดานการบริหารและการบริการพยาบาลใน
องคการสุขภาพ การออกแบบและดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนางานดานการบริหารและการบริการพยาบาล 
โดยมุงประยุกตมโนทัศน ทฤษฎี ผลการวิจัย เทคโนโลยีและศาสตรตางๆที่เก่ียวของซึ่งเปนประโยชนสูงสุด
ตอองคการในการดูแลสุขภาพ 
พย.บพ. 752 (558752)    การจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการสุขภาพ         2(2-0-4) 
NGAD    752 (558752)      Human Resource Management in Health Service System 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน     ไมมี 
 แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการสุขภาพ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษยในระบบบริการสุขภาพ สิทธิของผูปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวของในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยในระบบบริการสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการ
สุขภาพ  แนวโนมในการจัดการทรัพยากรมนุษยในระบบบริการสุขภาพ 
 

พย.บพ. 757 (558757)    ผูนําและการจัดการเชงิกลยุทธในองคการสุขภาพ          2(2-0-4)  
NGAD   757 (558757 Leaders and Strategic Management in Healthcare 
 Organization 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน       ไมมี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูนํา การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธในองคการสุขภาพ เทคนิค
การจัดการเชิงกลยุทธในองคการสุขภาพ ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธของผูนําในองคการสุขภาพ ผูนํากับ
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการปกปองสิทธิผูปวยและผูใหบริการ ประเด็นและปญหาเก่ียวกับผูนํา
และการจัดการเชิงกลยุทธองคการสุขภาพ   
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พย.บพ. 758 (558758) การฝกปฏิบัติการจัดการกิจการทางดานสุขภาพ  3(0-9-0) 
 และการพยาบาล 
NGAD     758 (558758) Practicum in Health and Nursing Enterprise  
 Management      
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน     ไมมี  
  การฝกทักษะการจัดการกิจการทางดานสุขภาพและการพยาบาล ครอบคลุมการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาและการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาทางการบริหารในสถานพยาบาลเอกชน และการ
พัฒนาแผนการตลาดดวยการบูรณาการศาสตรและศิลปะทางการบริหารทางการพยาบาลและการบริหาร
เชิงธุรกิจ 
 
พย.บพ. 793 (558793)  สัมมนาประเด็นและแนวโนมการจัดการทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
NGAD   793 (558793) Seminar in Issues and Trends in Nursing Management 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   ไมมี 
 แนวคิดเก่ียวกับการสัมมนาประเด็นปญหาทางดานการบริหารการพยาบาลและดานกฎหมาย
จริยธรรมวิชาชีพ  จัดสัมมนาประเด็นปญหาทางดานการบริหารการพยาบาลและดานกฎหมายจริยธรรม
วิชาชีพและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายทางดานสุขภาพเพ่ือการปรับปรุงการบริหารการพยาบาลและ
ปองกันการละเมิดกฎหมายจริยธรรมวิชาชีพ ตามแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย 
พย.บพ. 798 (558798)  การคนควาอิสระ           6 หนวยกิต 
NGAD   798 (558798) Independent study  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน     ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขอ 
 อนุมัติหัวขอโครงราง  
 
พย.บพ. 799 (558799)  วิทยานิพนธปริญญาโท             12 หนวยกิต 
NGAD   799 (558799) Master’s Thesis  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน     ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขอ 
  อนุมัติหัวขอโครงราง 
 
พย.มด.  721 (560721) การพยาบาลแมและเด็กสําหรับผูบริหารการพยาบาล       3(2-3-4) 
NGMC  721 (560721)  Maternal and Child Nursing for Nursing Administrators 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน           ตามความเห็นชอบของผูสอน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนกิจของครอบครัวในระยะของการมีบุตร การสงเสริมสุขภาพสตรี
และครอบครัวระยะการมีบุตร การสงเสริมบทบาทมารดาและบิดา การสงเสริมสัมพันธภาพระหวางมารดา 
บิดา และสมาชิกในครอบครัวกับทารก การสงเสริมการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดาอยางเดียว การสงเสริม
สุขภาพเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะเสี่ยง แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กปวย การพยาบาลสําหรับปญหาที่
พบบอยในเด็กปวย การฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษในสตรีและ
ครอบครัวระยะการมีบุตร การฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษในเด็กปกติ 
เด็กที่มีภาวะเสี่ยงและเด็กปวย  
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พย.มด. 722 (560722)    พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาล       3(3-0-6) 
NGMC  722 (560722)           แมและเด็ก 
                                 Advanced Pathophysiology and Pharmacology in  
  Maternal and Child Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    ไมมี 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกายและจิตสังคมในสตรีระยะตั้งครรภ 
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะใหนมบุตร และในเด็ก  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับ
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะใหนมบุตร และการพยาบาลเด็ก  
ปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในสตรีระยะตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะใหนมบุตร  ปญหา
สุขภาพเด็กในระบบตาง ๆ  การพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษสําหรับสตรีที่มปีญหาสุขภาพในระยะ
ตั้งครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะใหนมบุตร และสําหรับเด็กที่มีปญหาสุขภาพในระบบ    
ตาง ๆ 
พย.มด. 723 (560723)      การพยาบาลแมและเดก็ขั้นสูง      3(3-0-6) 
NGMC  723 (560723)            Advanced Maternal and Child Nursing 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน     ไมม ี

สถานการณและแนวโนมสุขภาพสตรีในระยะการมีบุตร การสงเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
สตรีในระยะมีบุตร พัฒนกิจของครอบครัวในระยะมีบุตรและการเตรียมตัวเปนบิดามารดา ความผูกพัน
ระหวางผูปกครองและเด็ก สมาชิกครอบครัวและเด็ก ในระยะมีบุตร การวางแผนครอบครัว การสงเสริม
การเลี้ยงบุตรดวยนมแมและการแกไขปญหาการเลี้ยงบุตรดวยนมแมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
สถานการณและแนวโนมสุขภาพเด็ก หลักการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การใหภูมิคุมกัน
โรคในเด็ก แนวคิดการเลี้ยงดูและการสงเสริมสุขภาพเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะเสี่ยงโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ แนวคิดการเลี้ยงดู การจัดการ และการพยาบาลเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมและเด็กปวยโดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ  
 
พย.มด. 724 (560724) การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแมและเด็ก 1 3(0-9-0) 
NGMC  724 (560724)  Advanced Nursing Practicum in Mothers and Children 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน            ไมม ี
 การฝกปฏิบัติการประเมินและวิเคราะหปญหาสุขภาพดานรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณในสตรี
ระยะการมีบุตร เด็กปกติ และเด็กปวย การฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
ในสตรีระยะการมีบุตร การฝกปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมในเด็กปกติและเด็กปวย โดยยึดครอบครัว 
 
พย.มด. 725 (560725)  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแมและเด็ก 2  3(0-9-0) 
NGMC 725 (560725)  Advanced Nursing Practicum in Mothers and Children 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน          พย.มด. 560724 
 การฝกปฏิบัติการพยาบาลในสตรีระยะการมีบุตรที่มีภาวะแทรกซอนโดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ การฝกปฏิบัติการพยาบาลในเด็กที่เจ็บปวยโรคเฉียบพลันและโรค
เรื้อรังโดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ 
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พย.ญ. 742 (561742)    การพยาบาลผูใหญสําหรับผูบริหารการพยาบาล      3(2-3-4) 

NGA   742 (561742)         Adult Nursing for Nursing Administrators 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน             ไมม ี

 หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพยาบาลผูปวยผูใหญในภาวะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต  
และเรื้อรัง หลักการประเมินทางการพยาบาลและการจัดการผูปวยผูใหญที่มีปญหาที่พบบอยในระบบ
สําคัญ  การดูแลในระยะสุดทายของชีวิต ปฏิบัติการพยาบาลแบบองครวมโดยใชหลักฐานเชิงประจักษใน
ผูปวยผูใหญที่มีความเจ็บปวยในภาวะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรงั และครอบครัว 

 
พย.ญ. 743 (561743) พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง     (3-0-6) 
NGA   743 (561743) ในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
                                Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
  in Adult and Older Adult Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   ไมมี 
 แนวคิดหลักของเซลลวิทยา แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพและโรค หลักการทางเภสัชวิทยา พยาธิ-
สรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพซับซอนของรางกายในภาวะตาง ๆ 
 
พย.ญ. 744 (561744)  การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ                      3(3-0-6) 
 NGA  744 (561744)       Advanced Nursing Care in Adults and  
   Older Adults 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 
 มโนทัศนสุขภาพและความเจ็บปวยในผูใหญและผูสูงอายุ สถานการณและแนวโนมปญหาสุขภาพ
ของผูใหญและผูสูงอายุและครอบครัว กลไกการตอบสนองตอการเจ็บปวยในผูใหญและผูสูงอายุและ
ครอบครัว การพยาบาลข้ันสูงในผูใหญและผูสูงอายุรวมทั้งครอบครัวท่ีอยูในภาวะบาดเจ็บและเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ภาวะเจ็บปวยวิกฤต และภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง รูปแบบ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การจัดการภาวะเจ็บปวยแบบองครวมในผูใหญและผูสูงอายุ การดูแลในระยะทายของชีวิตในผูใหญและ
ผูสูงอายุ 
 
พย.ญ. 745 (561745)  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ  1        3(0-9-0) 
NGA    745 (561745)  Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 1  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    พย.ญ 743 (561743)   
 การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการตอบสนอง
ของผูใหญและผูสูงอายุ และครอบครัวตอโรคและความเจ็บปวย การจัดการอาการและปญหาสุขภาพใน
ผูใหญและผูสูงอายุเปนรายบุคคลพรอมทั้งครอบครัว ในภาวะบาดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉิน ภาวะเจ็บปวย
วิกฤต ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และ/หรือในระยะทายของชีวิตโดยบูรณาการมโนทัศนและศาสตรที่เก่ียวของ 
เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ ในกรณีศึกษาท่ีนักศึกษาสนใจและเลือกสรร การประเมินผลลัพธ
ทางการพยาบาลในผูใหญและผูสูงอายุเปนรายบุคคลและครอบครัว  
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พย.ญ. 746 (561746)  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 2        3(0-9-0)  
NGA   746 (561746)       Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 2  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  เรียนพรอม พย.ญ. 745 (561745)  
 การฝกปฏิบัติการวินิจฉัยการตอบสนองและปญหาซับซอนในผูใหญและผูสูงอายุและครอบครัวที่
อยูในภาวะบาดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉิน ภาวะเจ็บปวยวิกฤต ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และในระยะทายของชีวิต 
โดยเนนการฝกปฏิบัติในกลุมที่นักศึกษาสนใจและเลือกสรร การจัดทําโครงการใชหลักฐานเชิงประจักษเพ่ือ
ยกระดับผลลัพธการพยาบาลในกลุมผูใหญและผูสูงอายุกลุมท่ีนักศึกษาสนใจและเลือกสรรที่มีปญหา
ซับซอน  โดยบูรณาการมโนทัศนและศาสตรที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ การประเมิน
ผลลัพธทางการพยาบาลอยางเปนระบบ 
 

พย.ญ. 747 (561747)  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ  3        3(0-9-0) 
NGA    747 (561747)  Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 3  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน    เรียนพรอมกับ พย.ญ 744 (561744)   
 ฝกปฏิบัติการพยาบาลในผูใหญและผูสูงอายุ ครอบคลุมการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การ
ประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการตอบสนองของผูใหญและผูสูงอายุ และครอบครัวตอโรคและความ
เจ็บปวย การจัดการอาการและปญหาสุขภาพในภาวะบาดเจ็บ เจ็บปวยฉุกเฉิน และเจ็บปวยวิกฤต โดย
บูรณาการมโนทัศนและศาสตรที่เก่ียวของ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ และการประเมินผลลัพธ
ทางการพยาบาล เพ่ือคงไวซึ่งภาวะสุขภาพองครวมและความผาสุกในชีวิต 
 

พย.ญ. 748 (561748)  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญและผูสูงอายุ 4         3(0-9-0)  
NGA    748 (561748)             Advanced Nursing Practicum in Adults and Older Adults 4  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.ญ 744 (561744)   
 ฝกปฏิบัติการพยาบาลในผูใหญและผูสูงอายุ ครอบคลุมการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การ
ประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการตอบสนองของผูใหญและผูสูงอายุ และครอบครัวตอโรคและความ
เจ็บปวย การจัดการอาการและปญหาสุขภาพในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และในระยะทายของชีวิต โดยบูรณา
การมโนทัศนและศาสตรที่เกี่ยวของ เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ และการประเมินผลลัพธทางการ
พยาบาล เพ่ือคงไวซึ่งภาวะสุขภาพองครวมและความผาสุกในชีวิต 
 

พย.ญ. 799 (561799)  วิทยานิพนธปริญญาโท                 12 หนวยกิต 
NGA    799 (561799)  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขอ 
   อนุมัติหัวขอโครงราง 
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พย.ก.  700 (562700)       แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                            2(2-0-4) 
NGCO 700 (562700) Concepts and Theories in Nursing     
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน      ไมมี 

ความหมาย องคประกอบ ระดับและความสําคัญของทฤษฎีและศาสตรทางการพยาบาล การ
วิเคราะหและประเมินคุณคาทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การใชทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบัติ การใชทฤษฎีการพยาบาลในการวิจัย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีดานจิตสังคมที่
เก่ียวของกับการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมเก่ียวกับการใชทฤษฎีการพยาบาล 
 

พย.ก.  702( 562702) การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ     1(1-0-2) 
NGCO 702( 562702) Evidence-Based Practice   
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 
 แนวคิดและรูปแบบการใชผลการวิจัยและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ การพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลโดยการใชผลการวิจัย หลักการ แนวคิดและขั้นตอนการทบทวนอยางเปนระบบ หลักการและ
แนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ และขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยใชหลักฐาน
เชิงประจักษ 
 

พย.ก.  703 (562703)  ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล             2(2-0-4) 
NGCO 703( 562703) Health System and Nursing Leadership 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิดระบบสุขภาพและปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ กระบวนการนโยบาย การนํา
แนวคิดและการประเมินทางเศรษฐศาสตรมาใชในระบบสุขภาพ  ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา การพัฒนาภาวะการเปนผูนําทางการ
พยาบาลในระบบสุขภาพ 
 

พย.ก.  708 (562708)    สถิติสําหรับงานวิจัยทางการพยาบาล  2(1-3-2) 
NGCO 708 (562708)   Statistics for Nursing Research 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมม ี
 ระบบขอมูลทางสุขภาพ  ดรรชนีสุขภาพและระดับการวัด การจัดการขอมูล สถิติบรรยายและการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะหทางสถิติสําหรับขอมูลไมตอเนื่อง การวิเคราะหทางสถิติสําหรับ
ขอมูลตอเนื่อง สถิติความสัมพันธ สถิติการถดถอยอยางงายและการถดถอยพหุคุณ การนําเสนอและตีความ
ผลการวิเคราะหทางสถิติ การวิพากษการใชสถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 
 
พย.ก.  709 (562709)   แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของ  3(3-0-6) 
  ผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง        
NGCO 709 (562709) Concepts Theories and Role Development of                 
  Advanced Practice Nurses     
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :    ไมมี 
 แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง บทบาทและสมรรถนะหลักของผูปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง มโนทัศนและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง คุณลักษณะ
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และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแตละสมรรถนะ นโยบายสุขภาพ
แหงชาติและบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบสุขภาพ กฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดการศึกษา 
การออกวุฒิบัตร และการควบคุมคุณภาพสําหรับผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การบริหารจัดการองคกรเพ่ือ
การใชประโยชนจากผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง การประเมินผลกระทบและผลลัพธของผูปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงในระบบสุขภาพ ประเด็นและแนวโนมเก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 
 
พย.ก.  711 (562711)   การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3(3-0-6)     
NGCO 711 (562711)   Learning and Teaching in Nursing      
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล ทฤษฎีการเรียนรู บทบาทของ
ผูสอนและผูเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล โดยเนนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  การวางแผนการสอนและการเขียนแผนการ
สอน การใชสื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน  ประเด็นและแนวโนมที่เก่ียวกับการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล   

 
พย.ก.  712 (562712) การบริหารในองคการพยาบาล                     3(3-0-6) 
NGCO 712 (562712) Administration in Nursing Organization                                     
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารการพยาบาล และบทบาทหนาที่ของผูบริหารการพยาบาล การ
บริหารทรัพยากรทางการพยาบาล กลยุทธในการบริหารการพยาบาล  การจัดการคุณภาพและผลลัพธ
ทางการพยาบาล 
                       
พย.ก.  715 (562715) ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                2(2-0-4) 
NGCO 715 (562715) Research Methodology in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

ความสําคัญของการวิจัยตอวิชาชีพการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล มโนทัศนสําคัญและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยชนิดอ่ืนๆ การวิเคราะหและวิจารณงานวิจัยทางการพยาบาล การเขียน
โครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 

 
 

พย.กช. 701 (563701) การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุม      2(2-0-4) 
  การติดเชื้อ 1 
NGIC  701 (563701) Nursing Care for Patient with Infectious Diseases and 

Infection Control 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี  

สถานการณ นโยบาย และผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน  หลักการและ
วิธีการเฝาระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ  กฎหมายและจริยธรรมที่เก่ียวของกับการปองกัน
การติดเชื้อ การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อที่มีปญหาซับซอน   แนวคิดทฤษฎีการสงเสริมการปฏิบัติในการ
ปองกันการติดเชื้อ  การพัฒนาแนวปฏิบัติในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การพัฒนา 
การดําเนินงาน และการประเมินผลโครงการปองกันการติดเชื้อ   

 

พย.กช. 702 (563702)   การพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อและการควบคุม              2(2-0-4) 
  การติดเชื้อ 2    
NGIC  702 (563702) Nursing Care for Patient with Infectious Diseases and 

  Infection Control 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน     พย.กช. 563701  
 ระบาดวิทยา ปจจัยเสี่ยง และพยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อในผูปวย ระบาดวิทยาและปจจัย
เสี่ยงการติดเชื้อในหนวยงานที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ การพยาบาลเพ่ือปองกันการติดเชื้อตามหลักฐาน
เชิงประจักษ บทบาทพยาบาลในการปองกันการติดเชื้อในหนวยงานเฉพาะและในชุมชน 
 

พย.กช. 712 (563712)    ระบาดวิทยาและการควบคุมการติดเชื้อ   2(2-0-4)            
NGIC   712 (563712)  Epidemiology and Infection Control   

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี  
ระบาดวิทยาการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การวัดการเกิดโรค 

การกระจายและการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อ  การเฝาระวังทางระบาดวิทยา  การคัดกรอง
โรคติดเชื้อ  การสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อ  การศึกษาทางระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยา
และบทบาทพยาบาลในการปองกันโรคติดเชื้อและการติดเชื้อดื้อยา  การปองกันการติดเชื้อในภาวะภัย
พิบัติและในสถานการณการกอการรายทางชีวภาพ   

พย.กช. 713 (563713)   การปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ       3(0-9-0) 
  และการควบคุมการติดเชื้อ 1      
NGIC   713 (563713)  Practicum in Nursing Care for Patient with  
  Infectious Diseases and Infection Control 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี  

 การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการติดเชื้อใน
ผูปวย การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล  การสํารวจความชุกในโรงพยาบาล การเฝาระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลและการติดเชื้อดื้อยา  การบริหารจัดการขอมูลและการประเมินประสิทธิภาพการเฝาระวัง  
การวางแผนและเสนอแนวทางการปองกันและควบคุมการติดเชื้อ  และการสอบสวนการระบาดของการ  
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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พย.กช. 714 (563714) การปฏิบัติการพยาบาลผูปวยโรคติดเชื้อ    3(0-9-0)
  และการควบคุมการติดเชื้อ 2      
NGIC 714 (563714) Practicum in Nursing Care for Patient with  

   Infectious Diseases and Infection Control 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี         
  การฝกปฏิบัติการดูแลผูปวยโรคติดเชื้อที่มีปญหาซับซอน การวางแผนและดําเนินโครงการปองกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ การวางแผนและดําเนินโครงการปองกันการติดเชื้อ
ในชุมชนโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ การทําแฟมสะสมงานและการเขียนผังความคิด 
 
พย.กช. 715 (563715)   การพยาบาลเพื่อควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   3(3-0-6)  
                                        ตามหลักฐานเชิงประจักษ 
NGIC  715 (563715)  Infection Control Nursing of Hospital-Associated   

    Infections Based on Evidence- Based Practice  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน      ตามความเห็นชอบของผูสอน 
 หลักการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ การสืบคนหลักฐานเชิง
ประจักษในการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การปองกันการติดเชื้อระบบตางๆ ของรางกายและการ
ปองกันการติดเชื้อในผูปวยหรือหนวยงานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อสูงตามหลักฐานเชิงประจักษ การพัฒนา
โครงการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ 
 
 

พย.กช. 799 (563799) วิทยานิพนธปริญญาโท                                     12 หนวยกิต        
NGIC    799 (563799) Master’s Thesis 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับ 
 การเสนอขออนุมัติหัวขอโครงราง 
พย.สอ. 746 (564746)          การประเมินสุขภาพผูสูงอายุ                      2(1-3-2) 
GRN 746 (564746)              Geriatric Health Assessment  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน             ไมม ี

แนวคิดและหลักการการประเมินผูสูงอายุแบบองครวมและการบันทึก การประเมินรางกาย การ
ประเมินการทําหนาที่ของรางกาย การประเมินสภาวะจิตและอาการผิดปกติทางจิต การประเมินภาวะ
โภชนาการ การประเมินสังคมและสิ่งแวดลอม การแปลผลทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษตางๆ 
การปฏิบัติการประเมินผูสูงอายุแบบองครวม การบันทึกผล และการสรุปปญหาจากความเสื่อมและปญหา
สุขภาพในผูสูงอาย ุ

 
พย.สอ. 747 (564747)  การรักษาโรคเบื้องตนในผูสูงอายุ                      2(2-0-4) 
GRN 747 (564747)      Primary Medical Care in the Elderly       
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

แนวคิด หลักการ กฎหมายและจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องตนในผูสูงอายุ หลักการใชยาใน
ผูสูงอายุ การจัดการกลุมอาการจากความเสื่อมในผูสูงอายุและปญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน ระยะ
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วิกฤต และระยะอาการกําเริบของโรคเรื้อรัง โดยการคัดกรอง การวินิจฉัย การสั่งจายยา การทําหัตถการ
ทางการแพทย การบําบัดและการเยี่ยวยาขั้นสูง การใหสุขศึกษา การติดตามและประเมินผล การให
คําปรึกษา และการสงตอ 

 

พย.สอ. 748 (564748)  การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 1                     2(2-0-4) 
GRN 748 (564748)               Gerontological Nurse Practitioner 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

นโยบายและแผนดานผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุและการสงตอ แนวคิคเก่ียวกับการสูงอายุ 
ทฤษฎีการสูงอายุ กระบวนการสูงอายุ นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี  และกลยุทธที่เกี่ยวของกับการสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ การมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายในการสรางเสริมสุขภาพ การสื่อสารและการ
สรางสัมพันธภาพกับผูสูงอายุ รูปแบบการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในผูสูงอายุ การสงเสริม
สุขภาพดานรางกาย ดานจิตสังคมและการปรับสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ  ภาวะเสี่ยงและการปองกัน
ในผูสูงอายุ และการประเมินผลลัพธโดยการใชหลักฐานเชิงประจักษ นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุ และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ บทบาทของ
พยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอาย ุ

 

พย.สอ. 749 (564749)  การพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 2                  3(3-0-6) 
GRN 749 (564749)       Gerontological Nurse Practitioner 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

แนวคิดการเจ็บปวยในผูสูงอายุ ระบบการดูแลผูสูงอายุ ก่ึงเฉียบพลัน ระยะยาว และ 
ประคับประคองรูปแบบการฟนฟูสภาพผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังและผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปญหา
สุขภาพที่   พบบอย และพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา รวมทั้งการดูแลในผูสูงอายุที่เจ็บปวย การดูแล
ผูสูงอายุในระยะสุดทาย ครอบครัว และผูดูแล 
 
พย.สอ. 750 (564750)           ฝกปฎิบัตกิารพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 1       3(0-9-0) 
GRN 750 (564750)               Gerontological Nurse Practitioner Practicum 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.สอ 748 (564748)  

ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค การคัด
กรอง การประเมิน การปองกันและจัดการภาวะเสี่ยงในผูสูงอายุในชุมชน การประยุกตใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสงเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยและการจัดการเบื้องตนในปญหาสุขภาพวิกฤติและ
เฉียบพลันในผูสูงอายุ และปญหาจากความเสื่อมที่พบบอยทั้งการจัดการดวยยาและการทําหัตถการ 
และการสงตอ การใหเหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการสงเสริมสุขภาพและปองกันภาวะเสี่ยงใน
ผูสูงอายุ  

 
พย.สอ. 751 (564751)           ฝกปฎิบัตกิารพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ 2     3(0-9-0) 
GRN 751 (564751)        Gerontological Nurse Practitioner Practicum 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.สอ 749 (564749) 

 ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุในการวิเคราะหสถานการณปญหาและความ
ตองการของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และผูสูงอายุในระยะสุดทาย การ
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จัดการขอมูลผูสูงอายุ การพัฒนาทีมการดูแลผูสูงอายุในชุมชน การพัฒนาแผนการดูแล การกํากับและ
ควบคุมคุณภาพการดูแลผูสูงอายุที่ปวยเรื้อรังและระยะสุดทายในชุมชนและในสถานดูแลผูสูงอายุ การ
ฟนฟูสภาพผูสูงอายุโรคเรื้อรังและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การอภิบาลระบบการดูแลก่ึงเฉียบพลัน การ
ดูแลระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองผูสูงอายุในชุมชนและในสถานดูแลผูสูงอายุและการสง
ตอ และการประเมินผลลัพธการดูแลผูสูงอายุปวยเรื้อรังและระยะสุดทายในชุมชนและในสถานดูแล
ผูสูงอายุ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการดูแลผูสูงอายทุี่เจ็บปวย ครอบครัวและผูดูแล 

 
 

พย.สอ. 752 (564752) การพยาบาลแบบประคับประคอง                 3(3-0-6) 
GRN 752 (564752)              Palliative Care Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

นโยบาย แผนและยุทธศาสตรดานการดูแลแบบประคับประคอง ความหมายของการดูแลแบบ

ประคับประคองและการดูแลระยะสุดทาย ปญหาและความตองการของผูที่อยูในระยะสุดทาย หลักการ 
เปาหมายและผลลัพธของการดูแลแบบประคับประคอง รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองและการดูแล
ระยะสุดทาย ผลลัพธของการดูแลแบบประคับประคอง การประเมินและการจัดการอาการรบกวนในผูท่ีอยู

ในระยะสุดทาย จริยธรรมในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
ประเด็นและแนวโนมเก่ียวกับการจัดการดูแลผูปวยระยะสุดทาย การดูแลแบบประคับประคองในผูปวย
กลุมเฉพาะ 

 
พย.สอ. 753 (564753)    นวัตกรรมในการดูแลผูสูงอายุ                     3(3-0-6) 
GRN 753 (564753)               Innovation in Elderly Care 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน      ไมมี 

แนวคิด การแพรกระจาย/ การเดินทางของนวัตกรรม ปจจัยที่สําคัญ 7 ประการในการนํางาน
บริการสูการพัฒนานวัตกรรม การนํากระบวนการ หรือวิธีการสูการพัฒนาบริการ  เทคนิคการประเมินการ
บริการ เทคนิคการเผยแพรผลงาน และการจัดการองคความรู  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ตอผูรับบริการ แนวโนมของตลาดแรงงาน ความตองการของสังคมโลก และแนวทางการเขียนโครงการ
พัฒนางานนวัตกรรมทางดานบริการสุขภาพ 

 
พย.สอ. 754 (564754)     แนวคิดและหลักการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง                         3(3-0-6) 

                             Concepts and Principles in Chronic Care                          
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน           ไมมี 

 สถานการณและแนวโนมโรคเรื้อรัง ความหมายและคุณลักษณะของโรคเรื้อรัง ปญหาและความ
ตองการของผูปวยโรคเรื้อรังและครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเจ็บปวยเรื้อรังและการดูแล

ผูปวยโรคเรื้อรัง หลักการการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง รูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง ระบบการดูแลระยะยาว 
จริยธรรมในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง บทบาทพยาบาลในการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง ประเด็นและแนวโนมใน
การจัดดูแลโรคเรื้อรัง 
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พย.สอ. 799 (564799)       วิทยานิพนธปริญญาโท         12 หนวยกิต 
GRN 799 (564799)          Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน   ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธแลว  
  หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัต ิ
  หัวขอโครงรางวิทยานิพนธ 
พย.อช. 713 (568713)  การสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ   3(3-0-6) 
NGON 713 (568713)  Workplace Health Promotion 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิด หลักการสรางเสริมสุขภาพและการพัฒนาโครงการสรางเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ หลักการสรางเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและโครงการสรางเสริมสุขภาพและลดความ
เสี่ยงในสถานประกอบการ กลยุทธที่ใชในการสรางเสริมสุขภาพและแนวโนมของการสรางเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ 
 
พย.อช. 718 (568718) อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม                                  2(2-0-4) 
NGON 718 (568718) Occupational and Environmental Health 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

สถานการณอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม แนวคิดและหลักการประเมินและควบคมุปจจัยอันตราย
จากการทํางาน พิษวิทยาอาชีวอนามัย ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสุขภาพ 
ความปลอดภัยในการทํางาน การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมายและมาตรฐานดาน  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
 

พย.อช. 719 (568719)   การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง       3(3-0-6) 
NGON 719 (568719)  Advanced Occupational Health Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมมี 
 สุขภาพกับการทํางาน แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและที่เก่ียวของกับงาน   
อาชีว-อนามัย ทฤษฎีและกลวิธีในการสรางเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทํางาน บทบาทหนาที่
และสมรรถนะของพยาบาลอาชีวอนามัย ศาสตรและศิลปของการพยาบาลอาชีวอนามัย การแกไขปญหาที่
ซับซอนดานอาชีวอนามัยสําหรับคนทํางานทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการบูร
ณาการการจัดการรายกรณี ตลอดจนการประเมินผล   
 
 
พย.อช. 720 (568720)          โรคจากการประกอบอาชีพและการประเมินสุขภาพ  3(2-3-4) 
NGON 720 (568720)     คนทํางาน     
  Occupational Diseases and Worker Health Assessment  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 
  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกตที่เกี่ยวของและโรคจากการประกอบอาชีพและโรคทั่วไปที่
พบในบอยในประชากรวัยทํางาน แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพคนทํางาน หลักการซักประวัติดาน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การตรวจรางกายตามระบบ การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางาน 
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การฝกปฏิบัติการซักประวัติดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การประเมินสุขภาพคนทํางาน การวิเคราะห
ความผิดปกติที่มีผลตอสุขภาพคนทํางานและการบันทึกผลการประเมนิสุขภาพคนทํางาน 
 
พย.อช. 721 (568721)  การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 1   3(0-9-0) 
NGON 721 (568721)  Practicum in Occupational Health Nurse Practitioner 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.อช. 568718 และ พย.อช. 568719  
 ฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานประกอบการหรือโรงพยาบาล ฝก
การประเมินสุขภาพของคนทํางาน การประเมินความเสี่ยงและสภาพแวดลอมในการทํางาน ทบทวนและ
วิเคราะหหลักฐานเชิงประจักษดานอาชีวอนามัยรวมกับการวิเคราะหขอมูลการประเมินสุขภาพคนทํางาน 
ความเสี่ยงและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือประกอบใชในการวางแผนพัฒนากิจกรรมลดความเสี่ยง
จากการทํางานและสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน พัฒนานวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีดานการใหบริการ
เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
 

พย.อช. 722 (568722)  การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2   3(0-9-0) 
NGON 722 (568722)  Practicum in Occupational Health Nurse Practitioner 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  พย.อช. 568721 
 ฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในคลินิกโรคจากการทํางาน                ฝก
ปฏิบัติการประเมินสุขภาพคนทํางานตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การซักประวัติ   การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องตน การใหสุขศึกษา การทําหัตถการ การชวยเหลือฉุกเฉินและการสงตอ 
และการจัดการรายกรณี โดยประยุกตความรู แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพยาบาลเวชปฏิบัติ  อาชีวอ
นามัย 
 

พย.อช. 723 (568723)  การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางาน           3(3-0-6) 
NGON 723 (568723)             Work Safety Management 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทํางาน วัฒนธรรมความปลอดภัย 
พฤติกรรมความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน การวิเคราะหงาน การ
สอบสวน บันทึก และรายงานอุบัติเหตุจากการทํางาน การปรับปรุงสภาพการทํางาน เศรษฐศาสตรความ
ปลอดภัย การพัฒนาโครงการและฝกอบรมดานความปลอดภัย การประยุกตใชหลักการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล บานและชุมชน และการบริหารจัดการความปลอดภัย
แบบองครวม 
 
พย.อช. 799 (568799)  วิทยานิพนธปริญญาโท                           12  หนวยกิต 
NGON 799 (568799)             Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอ 
    ขออนุมัติหัวขอโครงราง 
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พย. ผด.717 (569717) การผดุงครรภขั้นสูง 1 3 (3-0-6) 
NGMW 717 (569717) Advanced Midwifery 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  บทบาทและองคประกอบหลักของการปฏิบัติการผดุงครรภ สรีรวิทยาของสตรีในระยะ

ตั้งครรภ คลอด หลังคลอด แนวคิดหลักในการประเมินสุขภาพ การคัดกรอง และการวินิจฉัยภาวะสุขภาพ
ของสตรี รวมท้ังทารกในครรภและทารกแรกเกิด เภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับสตรีในระยะตั้งครรภ คลอด 
หลังคลอด และระยะใหนมบุตร  
 

พย. ผด.718 (569718)  การผดุงครรภขั้นสูง 2 3 (3-0-6) 
NGMW 717 (569717) Advanced Midwifery 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี       
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภ การดูแลแบบองครวมแกสตรี ในระยะตั้งครรภ 
คลอด หลังคลอด  และระยะใหนมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ใน
ภาวะปกติ พยาธิสรีรวิทยาและการดูแลแบบองครวมแกสตรีระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และระยะให
นมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอน 
ภาวะวิกฤติ และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและสูติกรรม โดยบูรณาการศาสตรทางการผดุงครรภ ศาสตร
ทางการพยาบาล ศาสตรอื่นที่เก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ 

พย. ผด.719 (569719)  การปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1     3 (0-9-0) 
NGMW 717 (569717) Practicum in Advanced Midwifery 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

  การปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง ในการประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพดาน
รางกายและจิตสังคมของสตรีในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด การประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัย
ภาวะสุขภาพของทารกในครรภและทารกแรกเกิด และการสงเสริมสุขภาพของสตรีในระยะมีบุตร โดยใช
ศาสตรทางการผดุงครรภ ศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรอ่ืน ที่เก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ 
 

พย. ผด. 720 (569720)  การปฎิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2    3(0-9-0) 
NGMW  717 (569717)  Practicum in Advanced Midwifery 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 
 การปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง ในการประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพ วางแผน

และใหการดูแลแบบองครวมแกสตรีในระยะตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และระยะใหนมบุตร รวมทั้งดูแล
ทารกในครรภ ทารกแรกเกิด และครอบครัวในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน และที่มี
ปญหาซับซอนทางอายุรกรรม และสูติกรรม รวมทั้งการประเมินผลลัพธ โดยบูรณาการศาสตรทางการผดุงครรภ ศาสตร
ทางการพยาบาล ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ และหลักฐานเชิงประจักษ 
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พย. ผด.799 (569799)  วิทยานิพนธปริญญาโท         12  หนวยกิต 
NGMW 799 (569799)   Master’s Thesis  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับ 
        การเสนอขออนุมัติหัวขอโครงราง 

 
พย.ชช. 701 (570701) การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสําหรับพยาบาล  2(1-3-2) 
 เวชปฏิบัติชุมชน    
NGC     701 (570701) Advanced Health Assessment for Community  

 Nurse Practitioner                        
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เรียนพรอมกับ พย.ชช. 731 (570731) 

แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพขั้นสูงสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักการซักประวัติ 
การตรวจรางกายทั่วไป และการประเมินจิตสังคม การวิเคราะหความผิดปกติที่มีผลตอสุขภาพองครวม
ตลอดชวงชีวิต โดยใชขอมูลจากการซักประวัติ การตรวจรางกาย และผลการตรวจพิเศษตางๆ การบันทึก
ผลการประเมินสุขภาพ การฝกปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจรางกาย การวเิคราะหความผิดปกตทิี่มีผลตอ
สุขภาพองครวมตลอดชวงชีวิตและการบันทึกผลการประเมินสุขภาพ 
 
พย.ชช. 702 (570702) การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 1    2(2-0-4) 
NGC    702 (570702)  Community Practitioner Nursing 1 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลครอบครัว แนวคิดเก่ียวกับการพยาบาลอนามัยโรงเรียน หลัก
วิทยาการระบาดในงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิดเกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพชุมชนและกล
ยุทธในการทํางานในชุมชน การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีเพื่อการดูแลครอบครัว กลุมคน โรงเรียน และ
ชุมชน 
 
พย.ชช. 703 (570703) การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2    3(3-0-6) 
NGC    703 (570703) Community Practitioner Nursing 2   
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี  

การวิเคราะหสถานการณชุมชน ปจจัยที่เก่ียวของกับสุขภาพชุมชน ปจจัยทางสังคมท่ีกําหนดภาวะ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพและนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ กระบวนการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพชุมชน การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในชุมชน การวางแผนและออกแบบการ
บริการสุขภาพและนวตกรรมดานการสงเสริมสุขภาพชุมชน การจัดการผลลัพธและการประเมินผลลัพธ
ของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
พย.ชช. 704 (570704) การปฏิบตักิารพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1   3(0-9-0) 
NGC    704 (570704) Community Practitioner Nursing Practicum  1  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน พย.ชช. 701 (570701) และเรียนพรอมกับ พย.ชช. 718 (570718) 
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การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน การวินิจฉัยแยก
โรค การรักษาโรคเบื้องตน การใหสุขศึกษา การทําหัตถการที่กําหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องตน การชวยเหลือฉุกเฉินและการสงตอ โดยประยุกตความรู แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมาใช 
 
พย.ชช. 705 (570705) การปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 2   3(0-9-0)                     
NGC    705 (570705) Community Practitioner Nursing Practicum  2  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน พย .ชช.  702 (570702)  

การฝกปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณสุขภาพชุมชน การประเมินปญหาและความตองการทาง
สุขภาพของครอบครัว และกลุมเปาหมายเฉพาะ การออกแบบบริการสุขภาพเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  ปองกัน
และควบคุมโรค ฟนฟูสภาพ และรักษาโรคเบื้องตน แกบุคคล ครอบครัว กลุมคน โรงเรียน หรือ
กลุมเปาหมายเฉพาะในชุมชน โดยใชแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับชุมชน การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
การพยาบาลครอบครัว การสรางเสริมสุขภาพ อนามัยโรงเรียน และวิทยาการระบาด  
 
พย.ชช. 718 (570718) การรักษาโรคเบื้องตน     2(2-0-4) 
NGC    718 (570718) Primary Medical Care     
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน พย.ชช. 731 (570731) 

แนวคิด หลักการ กฎหมาย และจริยธรรมในการรักษาโรค  การประเมินและวิเคราะหปญหา
สุขภาพโดยการตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรคในแตละกลุมอาการโดยอาศัยขอมูลจากการ
ซักประวัติ  การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ การรักษาตามอาการสําคัญ
ที่พบบอยในระบบตาง ๆ และการสงตอ  การใชยาในการรักษาโรคเบ้ืองตน การทําหัตถการทางการแพทย 
การชวยฟนคืนชีพ และการใหภูมิคุมกันโรค 

 
พย.ชช. 734 (570734) พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาล  2(2-0-4) 

 เวชปฏิบัติชุมชน     
NGC    734 (570734) Advanced Pathophysiology and Pharmacology  

 for Community Nurse Practitioner 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมม ี

แนวคิดเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกตสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกตในปญหาสุขภาพที่พบบอยเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบ
ตางๆ การประยุกตพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผูปวยกรณศึีกษา 
 
พย.ชช. 735 (570735) การปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 3   3(0-9-0) 
NGC    735 (570735) Community Practitioner Nursing Practicum 3 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน เรียนพรอมกับ พย.ชช. 703 (570703) 

การฝกปฏิบัติการออกแบบการบริการสุขภาพชุมชนในบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดย
ใชแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และหลักฐานเชิงประจักษ การจัดทําโครงการ/นวัตกรรม และดําเนินงาน
พัฒนาสุขภาพชุมชนที่สอดคลองกับปญหาสุขภาพของชุมชน และวัฒนธรรม ความเชื่อ ตามบริบทของ
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พ้ืนที่ โดยใชหลักการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขายที่เก่ียวของ การประเมินผลลัพธโครงการ/
นวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพชุมชน    
 
พย.ชช. 736 (570736) สารสนเทศ นวัตกรรม และความรอบรูทางสุขภาพ           3(3-0-6) 
                                 ในการจัดการระบบบริการสุขภาพชมุชน  
NGC    736 (570736)       Health Informatics, Innovation, and Literacy in Management 
                                 of Community Health Service System 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน:  ไมมี 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศทางสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขภาพ และความรอบรูทางสุขภาพ 
หลักการใชสารสนเทศทางสุขภาพ และนวัตกรรมทางสุขภาพ การประเมินความรอบรูทางสุขภาพ รวมทั้ง
รูปแบบการใชสารสนเทศทางสุขภาพ นวัตกรรมทางสุขภาพ และความรอบรูทางสุขภาพในการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพชุมชน ตามบทบาทและสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
พย.ชช. 798 (570798) การคนควาอิสระ           6 หนวยกิต 
NGC    798 (570798) Independent Study 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางการคนควาอิสระแลว หรือลงทะเบียน 

 พรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางการคนควาอิสระ 
พย.ชช. 799 (570799) วิทยานิพนธปริญญาโท        12 หนวยกิต 
NGC    799 (570799) Master’s Thesis                           
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธแลว หรือลงทะเบียน 

 พรอมกับการเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ 
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

    
พย.ก. 700 (562700)  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล                            2(2-0-4) 
NGCO 700 (562700) Concepts and Theories in Nursing     
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน      ไมมี 

ความหมาย องคประกอบ ระดับและความสําคัญของทฤษฎีและศาสตรทางการพยาบาล การ
วิเคราะหและประเมินคุณคาทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลอืกสรร การใชทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบัติ การใชทฤษฎีการพยาบาลในการวิจัย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีดานจิตสังคมท่ี
เก่ียวของกับการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมเก่ียวกับการใชทฤษฎีการพยาบาล 
 
พย.ก. 715 (562715) ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                2(2-0-4) 
NGCO 715 (562715) Research Methodology in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน  ไมมี 

ความสําคัญของการวิจัยตอวิชาชีพการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล มโนทัศนสําคัญและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยชนิดอ่ืนๆ การวิเคราะหและวิจารณงานวิจัยทางการพยาบาล การเขียน
โครงรางการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย 
 
พย.พศ. 720 (566720)  การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล        3(3-0-6) 
NGNS 720 (566720)             Instrument Development for Nursing Research 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมม ี
  ทฤษฎีการวัด หลักการและกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัย คุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติสําคัญของเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพโดยเฉพาะความเชื่อมั่นและความตรงของเครื่องมือ 
การแปลเครื่องมือเพ่ือการใชในงานวิจัยทางการพยาบาลขามวัฒนธรรม ประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล และวิพากษการพัฒนาและการใชเครื่องมือเลือกสรรในงานวิจัย
ทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 722  (566722)   การวิจัยเชงิปฏิบัติการอยางมีสวนรวมทาง           3(3-0-6) 
NGNS 722 (566722)             การพยาบาล  
   Participatory Action Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน : ไมม ี
      ปรัชญาพ้ืนฐาน หลักการและลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมในงานวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวน ประเด็นจริยธรรมและความตรงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม การประยุกตการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกลุมท่ีหลากหลายสําหรับ
การวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ ประเด็นแนวโนมในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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พย.พศ. 801 (566801)       การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                              2(2-0-4)                         
NGNS 801(566801)    Theory Development in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
       ธรรมชาติของศาสตรทางการพยาบาล การพัฒนามโนทัศน ขอความและทฤษฎีเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณทางการพยาบาล และการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการวิจัยและการปฏิบัต ิ

 
พย.พศ. 822 (566822)      การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ 2(2-0-4)                         
NGNS 822 (566822)    Applied Multivariate Statistics in Health Research 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
   หลักการเก่ียวกับสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ การจัดการขอมูลกอนทําการ
วิเคราะห เทคนิคการวิเคราะหดวยสถิติหลายตัวแปรระดับสูงในงานวิจัยทางดานสุขภาพ ไดแก การ
วิเคราะหเชิงทํานาย การวิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม การวิเคราะหจําแนกประเภท การวิเคราะห
ปจจัย การวิเคราะหการรอดชีวิต และการวิเคราะหโมเดลโครงสราง การประยุกตใชสถิติหลายตัวแปรใน
งานวิจัยทางดานสุขภาพ 
 
พย.พศ. 824 (566824)      การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล        3(3-0-6)                     
NGNS 824 (566824) Advanced Quantitative Research Designs in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกแบบการวิจัยและความเที่ยงตรง 

ประเด็นจริยธรรมการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและการควบคุมคุณภาพการวิจัย ประเด็นสําคัญ

ของการวัดตัวแปรเชิงปริมาณ การสุมตัวอยาง การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะห

และประเมินคุณภาพการวิจัยทางการพยาบาล  

 

พย.พศ. 826 (566826)      มโนทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ          2(2-0-4) 
NGNS 826 (566826) Concepts and Theories Relating to Health Promotion  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  การคนควาเชิงลึก การวิพากษและสังเคราะหองคความรูทางการพยาบาลดานการสรางเสริม
สุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพและลด
ภาวะเสี่ยงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอมในปรากฏการณที่สนใจ การใหขอเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยทางการพยาบาลและการปฏิบัติดานการสรางเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยง 
 
พย.พศ. 827 (566827)           มโนทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเรื้อรัง         2(2-0-4) 
NGNS 827 (566827)    Concepts and Theories Relating to Care of  

  Patients with Chronic Illness        

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 การคนควาเชิงลึกถึงมโนทัศน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเจ็บปวยเรื้อรังและการดูแลผูที่

ปวยเรื้อรัง รูปแบบการดูแลผูปวยเรื้อรัง ประเด็นและแนวโนมในการจัดการกับปญหาจากการเจ็บปวย
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เรื้อรัง การสังเคราะหความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยเรื้อรังในปรากฎการณที่สนใจ  การใหขอเสนอแนะเพ่ือ

การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลดานการดูแลผูปวยเรื้อรัง 

 
พย.พศ. 828 (566828)        ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล          2(2-0-4)                   
NGNS 828 (566828)    Philosophy in Nursing Science Development 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  แนวคิดประวัติศาสตรและขอโตแยงของวิทยาศาสตร และศาสตรเก่ียวกับมนุษย ปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาแนวพุทธ ปรัชญาตะวันตก ทฤษฎีความรูและภววิทยาของศาสตรทางการพยาบาล 
ความเคลื่อนไหวของปรัชญาในการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล การสรางองคความรูทางการพยาบาล
โดยใชฐานทางปรัชญาในหลากหลายวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 829 (566829)      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล                         3(3-0-6)                      
NGNS 829 (566829)    Qualitative Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  ปรัชญาพ้ืนฐานและลักษณะสําคัญของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ เกี่ยวของกับ
ปรากฎการณทางการพยาบาล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การสรางความ
เชื่อถือไดของการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกตระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
งานวิจัยทางการพยาบาล 
 
พย.พศ. 830 (566830)       สุขภาพโลกและภาวะผูนํา                                        2(2-0-4)                         
NGNS 830 (566830)    Global Health and Leadership 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
  สุขภาพโลกและภาวะผูนําสุขภาพโลก ระบบสุขภาพและการปฎิรูประบบสุขภาพ 
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการเงินการคลังสุขภาพ นโยบายสุขภาพและการเมือง ทิศทางอนาคตในการ
พัฒนาสุขภาพโลก 
 
พย.พศ. 831 (566831)      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล             2(2-0-4) 
NGNS 831 (566831)    ขามวัฒนธรรม 
  Multicultural and Transcultural Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอสุขภาพและความเจ็บปวยตามกลุมความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีการดูแลท่ีมีศักยภาพทางวัฒนธรรมและการดูแลขาม
วัฒนธรรม การประยุกตรูปแบบการดูแลทางวัฒนธรรมสําหรับกลุมที่มีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 832 (566832)      การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล        2(2-0-4) 
NGNS 832 (566832)            Advanced Design in Nursing Research  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
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 นวัตกรรมการออกแบบวิจัยที่มีนัยสําคัญตอความกาวหนาของศาสตรทางการพยาบาล 
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธสุขภาพ ประกอบดวย การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยแบบมี
สวนรวม การวิจัยกรณีศึกษา การวิเคราะหอภิมาน และ แนวโนมอุบัติใหมของการวิจัยเชิงทดลองทางการ
พยาบาล 
 
พย.พศ. 833 (566833)      การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ     2(2-0-4) 
NGNS 833 (566833)            Qualitative Data Collection and Analysis 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 หลักการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ หลักการและวิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพทางการพยาบาล การสังเคราะหขอคนพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการนําเสนอขอคนพบในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
 
พย.พศ. 834 (566834)      การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ          2(2-0-4) 
NGNS 834 (566834)  Health Care Quality and Outcome Management  
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 มโนทัศนและมุมมองเก่ียวกับคุณภาพการดูแลสุขภาพ การจัดการคุณภาพทั้งองคการ  การ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  ตัวชี้วัดคุณภาพและการพัฒนาตัวชี้วัด  เครื่องมือในการจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพ  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล  แนวคิดและหลักการการ
ประเมินผลลัพธในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  การจัดการผลลัพธองคกรในการดูแลสุขภาพ การ
สอบทานและการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพและ
ผลลัพธ ประเด็นและแนวโนมการวิจัยเก่ียวกับคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 835 (566835)      การจัดการธุรกิจดานการดูแลสุขภาพ                          2(2-0-4) 
NGNS 835 (566835)  Health Care Business Management   
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 มโนทัศนของการจัดการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ วงจรธุรกิจ การบวนการจัดการธุรกิจและ
สถานประกอบการการดูแลสุขภาพ ขั้นตอนในจัดตั้งธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ แผน
ธุรกิจ แนวคิดของผูประกอบการ บทบาทและสมรรถนะของผูประกอบการการดูแลสุขภาพ มาตรฐานของ
ธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ กฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของการ
ประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ ประเด็นและแนวโนมในการประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 836 (566836)       นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล                2(2-0-4) 
NGNS 836 (566836)   Innovative Learning and Teaching in  

    Nursing Education    
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาพยาบาล การออกแบบการสอนและกลวิธีในการจัดการเรียนการ
สอนในหองเรียนและทางคลินิก (การเรียนรูเสมือนจริงและการเรียนรูแบบจินตนาการ การเรียนรูแบบ   
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สหวิชาชีพ การเรียนรูแบบผสมผสาน แผนการสอน) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชสมรรถนะและ
ผลการเรียนรูทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมที่เก่ียวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล   
 
พย.พศ. 837 (566837)      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล                      2(2-0-4) 
NGNS 837 (566837) Mixed Methods Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ธรรมชาติของการวิจัยแบบผสมผสาน พ้ืนฐานการวิจัยแบบผสมผสาน ความสําคัญ ความ
เปนมา แนวคิด และปรัชญา แนวทางการเลือก รูปแบบ และชนิดงานของวิจัยแบบผสมผสาน การเขียน
หัวขอการวิจัย ปญหาวิจัยวัตถุประสงคของงานวิจัย คาํถามวิจัย และสมมติฐานงานวิจัย การรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผล การเขียนโครงรางวิจัย และการประเมินงานวิจัยแบบผสมผสาน 
 
พย.พศ. 879 (566879)      หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 2                             2(2-0-4) 
NGNS 879 (566879) Selected Topic in Nursing 2 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
      ประเดน็สาระความรูที่ลึกซึ้งทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 891 (566891)      สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ                                   2(2-0-4) 
NGNS 891 (566891)    Dissertation Research Seminar 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ประเมินและอภิปรายประเด็นที่สนใจจากการทบทวน วิเคราะห สังเคราะหความรูจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เ ก่ียวของในประเด็นท่ีเ ก่ียวของกับวิทยานิพนธอยางลึกซึ้ ง การออกแบบ
กระบวนการวิจัยที่สอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธภายใตปรัชญาและ
ทฤษฎีที่สอดคลองกับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล 
 
พย.พศ  898 (566898)  ดุษฎีนิพนธ                  48 หนวยกิต 
NGNS 898 (566898)     Dissertation 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:   ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว  
   หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ    
 
พย.พศ 899 (566899)  ดุษฎีนิพนธ             36 หนวยกิต 
NGNS 899 (566899)     Dissertation 
เงื่อนไขที่ตองผานกอน:   ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว 
   หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ    
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กระบวนวชิานอกคณะ 

 

สถ.นส. 801 (950801) ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ                                        2(2-0-4) 
     Theories of Public Policy  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 ความรูศาสตรดานนโยบายเบื้องตน พัฒนาการของศาสตรดานนโยบาย การวิเคราะห
นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีสถาบัน กรอบทางเลือกที่หลากหลาย กรอบการรวมพลังเรียกรอง ระบบนโยบาย 
และระบบยอย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การถายโอนนโยบายและการแพรกระจายนโยบาย ทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ เครือขายนโยบาย ทฤษฎีตัวแสดงนโยบาย การวิเคราะหนโยบายเปรียบเทียบ 
 
ร.รปศ. 730 (128730)      นโยบายสาธารณะ                                                 3(3-0-6) 
  Public Policy     
 ความเปนมาของการศึกษานโยบายสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษานโยบายสาธารณะ        
ตัวแบบการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ วงจรนโยบายสาธารณะ กระบวนวิเคราะหนโยบายสาธารณะ การ
กําหนดนโยบายสาธารณะ การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การ
ออกแบบนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่ดี และกรณีศกึษานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
 
ศศ. 762 (751762)   เศรษฐศาสตรสุขภาพ การวิเคราะหและนโยบาย            3 (3-0-6) 

     Health Economics Analysis and Policy 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน ไมมี 
 แนวคิดเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตรสุขภาพ ความจําเปนและอุปสงคตอบริการสุขภาพ การ
ประกันสุขภาพ การผลิตและอุปทานของบริการสุขภาพ ความลมเหลวของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 
การคลังสาธารณสุข ความเปนธรรมในบริการสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตรดานสุขภาพและ
บริการ ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับการพัฒนา การบูรณาการแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรกับ
ปญหาดานการแพทยและสาธารณสุข 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การพนสภาพนักศึกษา 

            นักศกึษาจะพนสภาพตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหมวาดวย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา เมื่อ     

 

  เปนนักศกึษาที่ไดคาลําดับขัน้สะสมเฉลี่ยนอยกวา 2.75 เมื่อเรยีนครบ  

     2 ภาคการศกึษาปกต ิเปนตนไป  

  ไมมาลงทะเบยีนเรยีนภายในเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด    และมไิด         

 รักษาสถานภาพการศกึษาภายใน 30 วันนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   

  เปนนักศกึษาในมหาวทิยาลัยครบ 2 ภาคการศกึษาปกตแิตไมมหีนวยกติสะสม 

     (ยกเวนหลักสูตรที่มเีฉพาะวทิยานพินธ) 

  เปนนักศกึษาที่ไมผานการอนุมัตหิัวขอและโครงรางวทิยานพินธ /การคนควา 

     แบบอสิระ เมื่อศกึษาครบตามระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 

  ระดับปรญิญาโท  เมื่อศกึษาครบ 2 ปการศกึษา    

  ระดับปรญิญาเอก เมื่อศกึษาครบ 3 ปการศกึษา  

 เปนนักศกึษาระดับปรญิญาเอกที่สอบไมผานการสอบวัดคุณสมบัต ิ 

     และไมไดรับอนุมัติจากบัณฑติวทิยาลัยใหโอนไปเปนนักศกึษาปรญิญาโท  

 เปนนักศกึษาที่สอบไมผานการสอบประมวลความรู  (แผน ข) 

 ไมชําระคาธรรมเนยีมการศกึษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

 

  ที่มา : สวนหนี่งของ 

            1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหมวาดวยการศกึษาระดับ   

                บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 ขอ 26 

            2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหมวาดวยการศกึษาระดับ   

               บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เร่ือง   เคร่ืองแบบการฝกปฏบัิตกิารพยาบาลดานสาธารณสุข 

สําหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทัง้หญงิและชาย 

------------------------ 

 

  เพื่อใหการแตงกายในชุดเครื่องแบบการฝกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข สําหรับออกฝก

ปฏบิัตงิานหรอืออกเก็บขอมูลในชุมชนของนักศกึษาระดับบัณฑติศึกษาทัง้หญงิและชายเปนไปดวยความเรยีบรอย

ถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2512 จึง

กําหนดใหนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษาทั้งหญิงและชายท่ีจะออกฝกปฏิบัติงานหรอืออกเก็บขอมูลในชุมชน แตง

กายดวยเครื่องแบบฝกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข ดังรายละเอยีดและตัวอยางเครื่องแบบแนบทายประกาศ

ดังตอไปนี้ 

 1.  เส้ือ  ตัดดวยผาสฟีาเฉพาะ  ปกเทเลอร  ผาหนาตดิกระดุม  มีกระเปาขนาด 4 x 4 ½ น้ิว  ปกตรา

คณะพยาบาลศาสตร  ตดิบนอกเส้ือดานซาย  กระเปาขนาด 4 x 4 ½ น้ิว ตดิดานลาง 2 ขาง  ดานหลังจบีผาทบ

กวาง      1 ¼ นิ้ว เปดปลายลางจบีเกล็ดเอวปลอยขางละ 2 เกล็ด มีสายคาดเอวในตัวซกีหลงักวาง 2 นิ้ว  แขน

เส้ือสัน้เหนอืขอศอก  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก 

2. กางเกงขายาวสดีาํแบบสุภาพ ไมมลีวดลาย 

3. รองเทาหุมสนสีดําแบบสุภาพ ไมมีลวดลาย  สนสูงไมเกนิ 1 นิ้ว ไมเปดปลายเทา 

4. ถุงเทาสัน้สีเดยีวกับรองเทา 

5. ตดิปายช่ือนักศกึษา 

 

 ทัง้น้ี  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

 

               (ลงนาม) วภิาดา  คณุวกิตกิุล 

      (รองศาสตราจารย ดร. วภิาดา   คุณวกิตกิุล) 

                คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

                                                ประธานคณะกรรมการบัณฑติศกึษาประจําคณะฯ 
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