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คํานํา
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานับ เปนภารกิจหลั กของ
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการจัดการเรียนการสอนมุงเนนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูสอน
และผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน เนนนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาใหมีความ
สนใจใฝรูใฝศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษา
และผูที่เกี่ยวของไดทราบแผนการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในแตละสาขาวิชา และใชเปนแนวทางใน
การวางแผนการจัดการดานการศึกษา หนวยบัณฑิตศึกษา จึงไดจัดทําคูมือนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2551 ขึ้น โดยการปรับเนื้อหาบางสวนจากคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2550 ตามการ
เปลี่ยนแปลงของคณะฯ หรือสาขาวิชา หนวยบัณฑิตศึกษาหวังวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและคณาจารยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ขอขอบคุณ คุณนงนุช ไชยยศ และคุณอรวรรณ สอนแพร ที่ไดกรุณาจัดพิมพและปรับแกไข
ตนฉบับ รวมทั้งคุณศุจิกา ภูมิโคกรักษ และรศ.ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ ที่ไดตรวจสอบความถูกตองของ
ตนฉบับจนแลวเสร็จสมบูรณ

หนวยบัณฑิตศึกษา
พฤษภาคม 2551

สารจากคณบดี
ขอตอนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทุกคน
และขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ทานไดผานการสอบคัดเลือกเขามาศึกษาตอในรั้วสีแสดของคณะพยาบาลศาสตร
แหงนี้
การที่ทุกทานไดเขามาศึกษาตอ ณ คณะพยาบาลศาสตรแหงนี้ ทานจะไดพบกับการเรียนการ
สอนในวิ ช าใหม สิ่ ง แวดล อ มใหม เพื่ อ นใหม อาจารย ใ หม ซึ่ ง อาจจะใช เ วลาในการปรั บตั วบ าง แต ก็ จะเป น
ประสบการณที่ มี คุ ณคาต อชีวิ ตต อไปในอนาคต ขอให ทุ กคนมี ความตั้ งใจจริ ง มุ ง มั่น พากเพี ย รในการเรี ย น
แสวงหาความรูอยูตลอดเวลา เพราะการเปนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาตองเปนผูที่สนใจ ใฝรู
ใฝเรียนอยูตลอดเวลา เพื่อใหประสบความสําเร็จตอไปในอนาคต นอกจากนั้นขอใหยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
และขอใหนักศึกษามีความสุขในการเรียนรูและประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังไวเปนมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตใน
อนาคตอันใกลนี้

(รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
พฤษภาคม 2551

สารจากรองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รักทุกทาน
ขอแสดงความยิ น ดี และขอต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ท า นเข า ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ณ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม นักศึกษาทุกทานที่กาวสูรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนบุคคลที่ไดรับ
การเลือกสรรแลว วามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ตามสาขาวิชาที่ทานได
เลือกเขาศึกษา และเปนความภาคภูมิใจของคณะพยาบาลศาสตร การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นเนนการ
เรียนรูแบบผูใหญ ที่สงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง การคิดเชิงวิพากษ การแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความคิดเห็นกับอาจารยและเพื่อนรวมชั้นเรียน
ฝายบัณฑิตศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร ไดจัดเตรียมสิ่งเอื้อในการเรียนรู การคนควา เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา จึงขอใหนักศึกษาไดใชประโยชนจากสิ่งเอื้ออํานวยอยางเต็มที่ และ
ขออวยพรใหนักศึกษาทุกทาน ประสบความสําเร็จและมีความสุขในการศึกษา

(รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ)
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
พฤษภาคม 2551
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
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คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย
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คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
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สาขาวิชาฯ
ผดุงครรภ

รายนามคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะพยาบาลศาสตร
(คําสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ 2116/2549, 0478/2550) (คําสั่งคณะพยาบาลศาสตร ที่ 420/2549)
รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายแผนและพัฒนาและกิจการพิเศษ (รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล) กรรมการ
กรรมการ
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา (รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วารุณี
ฟองแกว (หลักสูตรนานาชาติ)
กรรมการ
รองศาสตราจารย ดร.ลินจง
โปธิบาล (หลักสูตรปกติ)
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
แผน ก ภาคปกติ
รองศาสตราจารยวิลาวัณย
เสนารัตน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแผน ก ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราภรณ
ทุงปนคํา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
อาจารย ดร.หรรษา
เศรษฐบุปผา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก ภาคปกติ
รองศาสตราจารย ดร.สุสัณหา
ยิ้มแยม
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร
สุคําวัง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี
ลาศุขะ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ
วรรณฤทธิ์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข ภาคพิเศษ
รองศาสตราจารยฉวีวรรณ
ธงชัย
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก และ
แผน ข ภาคปกติ
กันธวัง
กรรมการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติณัฏฐ
อัคคะเดชอนันต
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองศรี
เกียรติเลิศนภา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลหลักสูตรนานาชาติ
รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก และ
แผน ข ภาคปกติ
แกวธรรมานุกุล
กรรมการ
อาจารย ดร.ธานี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ
อุดมวงค
กรรมการ
รองศาสตราจารยนงเยาว
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
รองศาสตราจารย ดร.ประพิมพ
พุทธิรักษกุล
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ
กันธะรักษา
กรรมการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ
กันธวัง
2. รองศาสตราจารยนิตยา
ไทยาภิรมย
3. ผูชวยศาสตราจารยมาลี
เอื้ออํานวย
4. รองศาสตราจารย ดร.วิลาวัณย
พิเชียรเสถียร
ลามชาง
5. รองศาสตราจารยสุธิศา
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรัสศรี
เย็นบุตร
7. อาจารย ดร.พิมพาภรณ
กลั่นกลิ่น
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย
จินตะเวช
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราภรณ
ทุงปนคํา
2. รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล
ศรีอาภรณ
จอมศรี
3. อาจารย ดร.พันทิพย
4. อาจารยสิริลักษณ
วรรธนะพงษ
สุวรรณยศ
5. อาจารยชาลินี
6. อาจารยผกาพันธุ
วุฒิลักษณ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
เศรษฐบุปผา
1. อาจารย ดร.หรรษา
2. รองศาสตราจารย ดร.ดาราวรรณ
ตะปนตา
3. รองศาสตราจารย ดร.พัชราภรณ
อารีย
4. อาจารยสมบัติ
สกุลพรรณ
5. อาจารยขวัญพนมพร
ธรรมไทย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติณัฏฐ
อัคคะเดชอนันต
สงวนศิริธรรม
2. รองศาสตราจารยอุดมรัตน
3. รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ
กลั่นกลิ่น
4. อาจารย ดร.อรอนงค
วิชัยคํา
จิตตภักดี
5. อาจารยบุญพิชชา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองศรี
เกียรติเลิศนภา
2. รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี
ชอนตะวัน
3. รองศาสตราจารย ดร.เรมวล
นันทศุภวัฒน
4. ผูชวยศาสตราจารยรวิวัลย
วงคลือเกียรติ
ทั้งเจริญกุล
5. อาจารย ดร.เพชรสุนีย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
1. รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติณัฏฐ
อัคคะเดชอนันต
3. อาจารย ดร.อวยพร
ตัณมุขยกุล
4. ผูชวยศาสตราจารยรวิวัลย
วงคลือเกียรติ
วิชัยคํา
5. อาจารย ดร.อรอนงค
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ
วรรณฤทธิ์
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน
สิทธิสมบัติ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา
ภิญโญคํา
สําราญญาติ
4. อาจารย ดร.มยุลี
5. อาจารย ดร.สุดารัตน
ชัยอาจ
ศรีรัตน
6. อาจารยชมพูนุท
7. อาจารย ดร.นาดา
ลัคนหทัย
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข ภาคพิเศษ
1. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ
ธงชัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิกุล
นันทชัยพันธ
3. รองศาสตราจารย ดร.พิกุล
บุญชวง
4. อาจารย ดร.ประทุม
สรอยวงค
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงพยอม
ปญญา
6. อาจารย ดร.นัทธมน
วุทธานนท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
1. รองศาสตราจารยวิลาวัณย
เสนารัตน
พิเชียรเสถียร
2. รองศาสตราจารย ดร.วิลาวัณย
3. รองศาสตราจารยอะเคื้อ
อุณหเลขกะ
4. รองศาสตราจารยจิตตาภรณ
จิตรีเชื้อ
เหลืองอาภาพงศ
5. ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย
มุงตุย
7. อาจารย ดร.นงเยาว
เกษตรพิบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
1. ผูชวยศาสตราจารย. ดร.กนกพร
สุคําวัง
2. รองศาสตราจารย ดร.ลินจง
โปธิบาล
3. รองศาสตราจารย ดร.เรมวล
นันทศุภวัฒน
4. อาจารย ดร.โรจนี
จินตนาวัฒน
ชูวรรธนะปกรณ
5. อาจารย ดร.ทัศนา
6. อาจารยวณิชา
พึ่งชมภู

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี
ลาศุขะ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริรัตน
ปานอุทัย
3. รองศาสตราจารย ดร.ภารดี
นานาศิลป
4. ผูชวยศาสตราจารยลดาวัลย
ภูมิวิชชุเวช
คําผลศิริ
5. อาจารย ดร.ทศพร
6. อาจารยจิตตวดี
เหรียญทอง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
1. รองศาสตราจารย ดร.สุสัณหา
2. รองศาสตราจารยพันทวี
3. รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล
4. รองศาสตราจารย ดร.ยุพิน
5. รองศาสตราจารยอําไพ

แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ยิ้มแยม
เชื้อขาว
ศรีอาภรณ
เพียรมงคล
จารุวัชรพาณิชกุล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
แกวธรรมานุกูล
1. อาจารย ดร.ธานี
2. รองศาสตราจารย ดร.ชวพรพรรณ
จันทรประสิทธิ์
3. รองศาสตราจารย ดร.นพ.พงษเทพ
วิวรรธนะเดช
ศุทธากรณ
4. อาจารย ดร.วีระพร
ทรงคํา
5. อาจารยวันเพ็ญ
วิสุทธิ์ธนานนท
6. อาจารยอนนท
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
1. รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ
กันธะรักษา
ปริสัญญกุล
2. รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา
3. รองศาสตราจารยเทียมศร
ทองสวัสดิ์
สมบูรณ
4. รองศาสตราจารยลาวัลย
เบาทรวง
5. รองศาสตราจารย ดร.ฉวี
6. ผูชวยศาสตราจารยอภิรัช
สกุลณียา
7. ผูชวยศาสตราจารยจันทรรัตน
เจริญสันติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก
1. รองศาสตราจารยนงเยาว
อุดมวงศ
2. รองศาสตราจารย ดร.ชมนาด
พจนามาตร
3. รองศาสตราจารย ดร.ธนารักษ
สุวรรณประพิศ
4. รองศาสตราจารย ดร.อะเคื้อ
อุณหเลขกะ
จิตรีเชื้อ
5. รองศาสตราจารยจิตตาภรณ
เลิศมัลลิกาพร
6. อาจารย ดร.สุมาลี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิมพ
พุทธิรักษกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวยงค
จันทรวิจิตร
3. ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา
เหลืองอาภาพงศ
4. ผูชวยศาสตราจารยพรพรรณ
ทรัพยไพบูลยกิจ
5. อาจารยดิลกา
ไตรไพบูลย
อึ้งวัฒนา
6. อาจารยศิวพร
7. อาจารย ดร.วราภรณ
บุญเชียง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรปกติ
1. รองศาสตราจารย ดร.ลินจง
โปธิบาล
ศรีพิชญาการ
2. รองศาสตราจารย ดร.เกสรา
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ
กันธวัง
4. อาจารย ดร.อวยพร
ตัณมุขยกุล
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน
ปานอุทัย
จินตนาวัฒน
6. อาจารย ดร.โรจนี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หลักสูตรนานาชาติ
1. รองศาสตราจารย ดร.วารุณี
ฟองแกว
ชอนตะวัน
2. รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี
3. รองศาสตราจารย ดร.ชวพรพรรณ
จันทรประสิทธิ์
เทียนสวัสดิ์
4. รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพาพร
วงศหงษกุล

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ปรัชญาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาลใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความตองการ
ดานสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองมีหลายระดับ
โดยมุงเนนในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปน
แบบอยางที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ตองจัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความรวมมือในการทํางานโดยการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
2. วิสัยทัศน
ป 2555 คณะพยาบาลศาสตรจะเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําในระดับสากล มีการผลิตบัณฑิต
การวิจัยที่มีคุณภาพ พึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร
คณะฯ จะดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดังนี้
1. จั ด การศึ ก ษาพยาบาล โดยมุ ง เน น ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการและคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรูและแกไข
ปญหาสุขภาพทั้งในระดับทองถิ่นและประเทศ
3. ใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อรักษาความเปนเอกลักษณของทองถิ่น
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาลใหเปนคนดี เกง และมีความสุข
2. เพือ่ สรางผลงานวิจัยดานสุขภาพใหสอดคลองกับปญหาของสังคมและประเทศ
3. เพื่ อ ให บ ริ ก ารวิ ช าการในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและวิ ช าชี พ โดยการ
ผสมผสานกับภาระกิจดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
4. เพื่อเปนผูนําและศูนยรวมทางวิชาการพยาบาลในระดับประเทศและนานาชาติ
5. เพื่ อ ให ส ามารถพึ่ ง พาตนเอง มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ค วามคล อ งตั ว และมี ก ารนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการในทุกๆ ดาน
6. เพื่ อ ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ในภารกิ จ ทุ ก ด า นกั บ สถาบั น และหน ว ยงานต า งๆทั้ ง ใน
ระดับประเทศและตางประเทศ
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร
8. เพื่ออนุรักษ สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
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ประวัติความเปนมาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เดิมมีฐานะเปนแผนกหนึ่งในคณะแพทยศาสตร ซึ่งไดเริ่ม
จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรที่จังหวัดเชียงใหม
ใน พ.ศ. 2502 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตรเชียงใหมในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และ
ใหคณะแพทยศาสตรเชียงใหม จัดการศึกษาในวิชาการพยาบาล โดยมีแผนกวิชาดานการพยาบาล เรียกชื่อวา
“แผนกพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 76 ตอนที่ 102 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2502)
พ.ศ. 2508 คณะแพทยศาสตรเชียงใหม ยายเขาอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม แผนกพยาบาล
ผดุงครรภและอนามัยจึงมีฐานะเปนแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และตอมาในป
พ.ศ. 2511 ไดมีการเปลี่ยนชื่อเปน “ภาควิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย” (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 85 ตอน
ที่ 83 ลงวันที่ 19 กันยายน 2511)
พ.ศ. 2515 ไดรับอนุมัติใหเปนคณะพยาบาลศาสตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515

การดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินการเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
พ.ศ. 2529
เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร) แขนงวิชาการพยาบาล
อายุรศาสตรและศัลยศาสตร ระยะเวลาการศึกษา 2 ป รับผูสมัครที่สําเร็จจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(พยาบาลและผดุงครรภ) หรือเทียบเทา หลักสูตรดังกลาวไดรับการอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปนหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตรเมื่อ พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2533
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลแมและเด็ก และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช ระยะเวลาการศึกษา 2 ป รับผูสมัครที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและ
ผดุงครรภ) หรือเทียบเทา
พ.ศ. 2535
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อ ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
พ.ศ. 2539
เป ด สอนหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผู สู ง อายุ
ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
พ.ศ. 2540
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล โดย
ปรับเปนหลักสูตรแผน ก (ทําวิทยานิพนธ) และแผน ข (การคนควาแบบอิสระ)
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
แผน ข ภาคพิเศษ โดยมีบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูบริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี (เริ่ม
ดําเนินการภาคการศึกษาที่ 2)
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาที่ 2)
พ.ศ. 2541
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
โดยปรับหลักสูตรเปนหลักสูตร
แบบ 1 (ทําวิทยานิพนธ) และแบบ 2 (เรียนกระบวนวิชาและทําวิทยานิพนธ)
พ.ศ. 2542
ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1(1) แบบ 1(2)
และแบบ 2(2) เปนหลักสูตรนานาชาติ
พ.ศ. 2543
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิต
เวช หลักสูตร แผน ก (ทําวิทยานิพนธ) หลักสูตรแผน ข (การคนควาแบบอิสระ)
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ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและ
ศัลยศาสตร โดยปรับปรุงเปลี่ยนเปนสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ หลักสูตร แผน ก (ทําวิทยานิพนธ) หลักสูตร
แผน ข (การคนควาแบบอิสระ)
ไดัรับอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติและ
รวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ)
พ.ศ. 2545
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
(เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาที่ 2)
พ.ศ. 2546
เป ด สอนหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริห ารการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2547
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
(เริ่ม
ดําเนินการภาคการศึกษาที่ 2)
พ.ศ. 2548
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวช-ศาสตร
สาขาวิ ชาการบริห ารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลด านการควบคุมการติดเชื้อ สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
พ.ศ. 2549
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
พ.ศ. 2550
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพยาบาลผู ใ หญ และ
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
แผน ข ภาคพิเศษ โดยคณะพยาบาลศาสตรเปนผูบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแทนบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พ.ศ. 2551
เปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ข
ภาคพิเศษ

การรวมจัดการศึกษากับสถาบันอื่น
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรวมจัดการศึกษากับสถาบันอื่น ดังนี้
1. โครงการรวมผลิตดุษฎีบัณฑิตพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาพยาบาลศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต พ.ศ. 2533
(ปการศึกษา 2533) เปนตนมา
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติและรวมกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ)
ซึ่งเปนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรรวมสถาบันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศระหวางคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย คือ
1. University of Washington, Seattle, USA
2. University of Alabama at Birmingham, USA
3. University of Hawaii at Manoa, USA
4. University of Michigan, Ann Arbor, USA
5. Wayne State University, USA
6. Indianna University, USA
7. University of California, San Francisco, USA
8. University of Missouri-Columbia, USA
9. The University of Texas, USA

-410. La Trobe University, Australia
11. University of Technology, Sydney, Australia
12. University of Western Sydney
13. University of Aberta, Canada
3. โครงการรวมผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตรไดรวมกับคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ระยะเวลาการศึกษา 1 ป โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงาน ตั้งแต พ.ศ. 2533
(ปการศึกษา 2533) เปนตนมา
4. โครงการรวมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (The Program of
Higher Nursing Education Development - POHNED)
คณะพยาบาลศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัย 8 แหงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดแก
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
และ West China University of Medical Sciences จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร และสาขาวิชาการพยาบาลแมและเด็ก แกบุคลากรทางการพยาบาลของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 รุน โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. 2537 (ปการศึกษา 2537) และสิ้นสุดใน
เดือนพฤษภาคม 2543 การเรียนการสอนจัดขึ้นที่ Xi’an Medical University และที่คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
5. โครงการรวมผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตรไดรวมกับคณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะสัตวแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัด
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ทําวิทยานิพนธอยางเดียว ระยะเวลา
การศึกษา 2 ป โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูประสานงาน ตั้งแต พ.ศ. 2542

การจัดการศึกษาในปการศึกษา 2551
ในปการศึกษา 2551 คณะพยาบาลศาสตรไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้คือ
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา คือ
1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 10 สาขาวิชา ไดแก
2.1 สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก และ แผน ข ภาคปกติ
2.2 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
2.3 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก ภาคปกติ แผน ข ภาคปกติ แผน ข ภาคพิเศษ
และหลักสูตรนานาชาติ (แผน ข ภาคพิเศษ งดรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2551)
2.4 สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
2.5 สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ (แผน ข ภาค
พิเศษ งดรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา 2551)
2.6 สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก แผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
2.7 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ (แผน ข ภาคพิเศษ งดรับนักศึกษาใหมตั้งแต
ปการศึกษา 2550)
2.8 สาขาวิฃาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
2.9 สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก และแผน ข ภาคปกติ

-52.10สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก ภาคปกติ (งดรับนักศึกษาใหมตั้งแตปการศึกษา 2548)
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรรวมสถาบัน)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติและรวมสถาบัน)

การแบงสวนราชการและการบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีสวนราชการอันประกอบดวย 8 ภาควิชาและ 1
สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการบริหารงานโดยมีคณบดีเปนผูบังคับบัญชา และมีรองคณบดีรวมรับผิดชอบงาน
ดานตางๆ ตามนโยบายและวัตถุประสงคของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการประจําคณะฯ เปนผูให
คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน มีการแตงตั้งบุคคลเพื่อทําหนาที่ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา
หัวหนางาน หัวหนาหนวยในสํานักงานเลขานุการ และมีการมอบหมายงานดานการบริหารแกรองคณบดีฝายตางๆ

ผูบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คณบดี
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายแผน พัฒนาและกิจการพิเศษ
รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝายบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และศิษยเกาสัมพันธ
7. รองคณบดีฝายวิชาการ
8. รองคณบดีฝายกายภาพประชาสัมพันธ
และการจัดการ
9. ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
10. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
11. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
12. ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
13. ผูชวยคณบดีฝายศิษยเกาสัมพันธ
14. ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา
รองศาสตราจารย ดร.รัตนาวดี
รองศาสตราจารย ดร.สุกัญญา
รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล
รองศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ
อาจารยสุธาทิพย

คุณาวิกติกุล
ชอนตะวัน
ปริสัญญกุล
ศรีอาภรณ
กลั่นกลิ่น
อุปลาบัติ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา
อาจารยสิริลักษณ

สุคนธสรรพ
วรรธนะพงษ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวยงค
อาจารย ดร.พนิดา
อาจารย ดร.สุภารัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉราพร
อาจารยนันทา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติณัฎฐ

จันทรวิจิตร
จันทโสภีพันธ
วังศรีคูณ
ศรีภูษณาพรรณ
เลียววิริยะกิจ
อัคคะเดชอนันต

ประธานสาขาวิชา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
ฟองแกว
(หลักสูตรนานาชาติ)
รองศาสตราจารย ดร.วารุณี
รองศาสตราจารย ดร.ลินจง
โปธิบาล
(หลักสูตรปกติ)
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
รองศาสตราจารยวิลาวัณย
เสนารัตน
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราภรณ
ทุงปนคํา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ
เศรษฐบุปผา
อาจารย ดร.หรรษา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก ภาคปกติ

-6รองศาสตราจารย ดร.สุสัณหา
ยิ้มแยม
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร
สุคําวัง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี
ลาศุขะ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีลักษณ
วรรณฤทธิ์
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ข ภาคพิเศษ
ธงชัย
รองศาสตราจารยฉวีวรรณ
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีพรรณ
กันธวัง
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติณัฏฐ
อัคคะเดชอนันต
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองศรี
เกียรติเลิศนภา
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลนานาชาติ
รองศาสตราจารย ดร.วิภาดา
คุณาวิกติกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
แกวธรรมานุกูล
อาจารย ดร.ธานี
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ
อุดมวงค
รองศาสตราจารยนงเยาว
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพิมพ
พุทธิรักษกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจําสาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
รองศาสตราจารย ดร.กรรณิการ
กันธะรักษา
สํานักงานเลขานุการ เบอรโทรศัพท 053 – 945013
นางกมลชนก กาวิล
เลขานุการคณะฯ
หนวยบัณฑิตศึกษา เบอรโทรศัพท 053 – 949079, 053 – 946065 โทรสาร 053-949095
นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ หัวหนาหนวยบัณฑิตศึกษา นักวิชาการศึกษา 6
 งานบริหารภายในหนวยบัณฑิตศึกษา
 งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
นางนงนุช ไชยยศ รองหัวหนาหนวยบัณฑิตศึกษา นักวิชาการศึกษา 6
 งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 งานติดตามบัณฑิต

นางมธุดา ศิระประเสริฐ ผูปฏิบัติงานบริหาร 5
 งานธุรการสารบรรณและใหบริการนักศึกษา
 งานจัดโครงการ ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ภาคปกติ
นางเบญจพร จุฑาโรจน นักวิชาการศึกษา
 งานสถิติ ทะเบียนการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา
 งานประชาสัมพันธหลักสูตรและรับเขาระดับบัณฑิตศึกษา
นางภัทรลภา เสาวมาลย นักวิชาการศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ แผน ก ภาคปกติ
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ก ภาคปกติ
 งานพัฒนา website หนวยบัณฑิตศึกษา
นางสาวอัญญารัตน อภิธนัง นักวิชาการศึกษา
 งานเสนอขออนุมัติหัวขอโครงรางการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระระดับบัณฑิตศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก และแผน ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
นางผกามาศ ใจใหญ นักวิชาการศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช แผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
นางสาวนิภา สรางอารมย นักวิชาการศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลสตรี แผน ก ภาคปกติ
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภขั้นสูง แผน ก และแผน ข ภาคปกติ
นางสาวสิริกร บุญฟู นักวิชาการศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก ข ภาคปกติ และแผน ข ภาคพิเศษ
นางสาวอรวรรณ สอนแพร นักวิชาการศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก และแผน ข ภาคปกติ และ
แผน ข ภาคพิเศษ
- หลักสูตร พย.ม. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตร)นานาชาติ
นางสาวจันทรวรรณ สุระสินธุ นักวิชาการศึกษา
 งานจัดการศึกษาประจําสาขาวิชา
- หลักสูตร พย.ด. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตร พย.ด. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (หลักสูตรปกติ)
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร)
M.N.S. (Pediatric Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาวิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในสังคม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยและภาวะ
เจ็บปวย วิชาชีพการพยาบาลจะพัฒนาไดตองอาศัยพยาบาลที่มีความรูอยางลึกซึ้ง สามารถประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีการพยาบาล ผลงานวิจัย และศาสตรทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะ
ทางไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาวิชาชีพ
การพยาบาลเปนวิชาชีพที่มุงใหการบริการดานสุขภาพอนามัยแกเด็กทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงและเจ็บปวย และ
เชื่อวาความรูทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศนและความสัมพันธระหวาง
มโนทัศนที่สําคัญ 4 อยาง ไดแก มนุษยวัยเด็กตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงเด็กวัยรุน สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการ
พยาบาล
เด็กประกอบดวยองคประกอบดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวิญญาณ
สิ่งแวดลอมคือสิ่งที่อยูลอมรอบหรือภายในเด็กและเปนแหลงเกิดของสิ่งกอความเครียด
เด็กและสิ่งแวดลอมมี
ปฏิสัมพันธกันตลอดเวลา ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพของเด็กอยางตอเนื่องระหวางสุขภาพดีและ
ความเจ็บปวยซึ่งเกิดจากการรุกล้ําของสิ่งกอความเครียด โดยเด็กมีกลไกปกปองตนเองและตอสูกับการรุกล้ําของ
สิ่งกอความเครียด
สุขภาพดีคือภาวะสมดุลของเด็กซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อไดรับการพยาบาลแบบองครวมและยึด
ครอบครัวเปนศูนยกลาง และเหมาะสมกับภาวะสุขภาพโดยการสรางเสริมสุขภาพ การดูแลบําบัด และการฟนฟู
สุขภาพอยางตอเนื่อง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร มุงผลิตพยาบาลผู
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงประเภทผูเชี่ยวชาญทางคลินิกคือผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ซึ่งเปน
บุคลากรพยาบาลที่มีความรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพเด็กที่ลึกซึ้ง สามารถบูรณาการความรูดานการพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของและผลการวิจัยมาใชในการดูแลสุขภาพเด็กปกติ เด็กที่มีภาวะเสี่ยง และเด็กปวยที่
มีภาวะซับซอนแบบองครวมและยึดครอบครัวเปนศูนยกลางของการดูแลไดอยางอิสระและรวมกับบุคลากรอื่น มี
สมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ทั้งดานการปฏิบัติการพยาบาล การวิจัย การสอน การ
ใหการปรึกษา การรวมมือประสานงาน การจัดการ การเปนผูนํา การเปนผูปรับเปลี่ยน การประเมินผลลัพธ
ทางการพยาบาล การใชหรือพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล และการประกันคุณภาพการพยาบาล
รวมทั้งเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพและสังคม
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ความรู และประสบการณระหวางผูเรียนกับผูสอน และระหวางผูเรียนดวยกัน การเรียนรูเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการรับรู การคิดรวบยอด และการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งแสดงออกโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน
สติปญญา ทักษะ และเจตคติ ผูเรียนเปนผูที่ศึกษาคนควาดวยตนเอง สนใจใฝรูอยางตอเนื่อง ผูสอนเปนผูใหการ
สนับสนุน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อผูเรียนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตรแลวจะเปนผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตรที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1) มีความรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเด็กที่ลึกซึ้ง
และสามารถบูรณาการความรูดานการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตร ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ และผลการวิจัยมา
ใชในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพเด็กและในการปฏิบัติ
สมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศา
สตรได
2) สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงแกเด็กปกติ
เด็กที่มีภาวะเสี่ยง และเด็กปวยที่มีภาวะซับซอน
แบบองครวมและยึดครอบครัวเปนศูนยกลางของ
การดูแล โดยการสรางเสริมสุขภาพการ ดูแลบําบัด
และการฟนฟูสุขภาพอยางตอเนื่องไดอยางอิสระและ
รวมกับบุคลากรในและตางวิชาชีพ
3) สามารถปฏิบัติสมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทาง
การพยาบาลกุมารเวชศาสตรได

4) สามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทาง
การพยาบาลกุมารเวชศาสตรได
5) มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ และสังคม

หลักสูตรแผน ข
1) มีความรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเด็กที่ลึกซึ้ง
และสามารถบูรณาการความรูดานการพยาบาล กุมาร
เวชศาสตร ศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ และ
ผลการวิจัยมาใชในการปฏิบัติการดูแลสุขภาพเด็ก
และในการปฏิบัติสมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทางการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตรได
2) สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงแกเด็กปกติ
เด็กที่มีภาวะเสี่ยง และเด็กปวยที่มีภาวะซับซอน
แบบองครวมและยึดครอบครัวเปนศูนยกลางของ
การดูแล โดยการสรางเสริมสุขภาพการ ดูแลบําบัด
และการฟนฟูสุขภาพอยางตอเนื่องไดอยางอิสระและ
รวมกับบุคลากรในและตางวิชาชีพ
3) สามารถปฏิบัติสมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทาง
การพยาบาลกุมารเวชศาสตรได และเปนนักปฏิบัติที่มี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลกุมาร
เวชศาสตรขั้นสูง
4) สามารถทําการคนควาแบบอิสระเพื่อหาวิธีการ
แกปญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงาน
5) มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มี
ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ และสังคม
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แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กระบวนในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
พย.ก.(562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.ก.(562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
และการวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก.(562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบและการใชผลการวิจัย
1 หนวยกิต
พย.ก.(562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
ในระบบสุขภาพ
พย.ก.(562)704
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติ
2 หนวยกิต
การพยาบาลขั้นสูง
พย.ก.(562)705
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง 3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก.(562)706
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.กม.(555)718 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1 3 หนวยกิต
พย.กม.(555)719 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2 3 หนวยกิต
พย.กม.(555)720 การฝกปฏิบัติพยาบาลกุมาร
2 หนวยกิต
เวชศาสตรขั้นสูง 1
พย.กม.(555)721 การฝกปฏิบัติพยาบาลกุมาร
เวชศาสตรขั้นสูง 2
4 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมมี
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
1.2.1 กระบวนวิชาเลือก
3 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษา
ไมมี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ
12
พย.กม.(555)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
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5. แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.ก.(562)700
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก.(562)704
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.ก.(562)705
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
พย.ก.(562)706
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2(1/1-1/ฝ)
พย.กม.(555)718 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
3(3/3-0/0)
12 หนวยกิต
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
3(2/2-1/ฝ)
พย.ก.(562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะห
ขอมูล
2(2/2-0/0)
พย.ก.(562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
3(3/3-0/0)
พย.กม.(555)719 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
พย.กม.(555)720 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
2(0/0-2/ฝ)
10 หนวยกิต
รวม
ภาคฤดูรอน
หนวยกิต
พย.ก.(562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
3(3/3-0/0)
กระบวนวิชาเลือก
รวม
4 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.กม.(555)721
พย.กม.(555)799
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.กม.(555)799

การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
4(0/0-4/ฝ)
3(0/0-3/ฝ)
7 หนวยกิต
หนวยกิต
9(0/0-9/ฝ)
9 หนวยกิต
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6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ข
ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1.1 กระบวนในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
33 หนวยกิต
พย.ก.(562)700
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.ก.(562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
และการวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก.(562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยาง
เปนระบบและการใชผลการวิจัย
1 หนวยกิต
พย.ก.(562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
ในระบบสุขภาพ
พย.ก.(562)704
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติ
2 หนวยกิต
การพยาบาลขั้นสูง
พย.ก.(562)705
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 หนวยกิต
พย.ก.(562)706
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.กม.(555)718 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
พย.กม.(555)719 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
พย.กม.(555)720 การฝกปฏิบัติพยาบาลกุมาร
เวชศาสตรขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
พย.กม.(555)721 การฝกปฏิบัติพยาบาลกุมาร
4 หนวยกิต
เวชศาสตรขั้นสูง 2
พย.กม.(555)722 การฝกปฏิบัติพยาบาลกุมาร
เวชศาสตรขั้นสูง 3
3 หนวยกิต
พย.กม.(555)723 สัมมนาการฝกปฏิบัติการพยาบาล
กุมารเวชศาสตรขั้นสูง
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมมี
ไมนอยกวา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
3 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาเลือก
3 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาที่เปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
เชียงใหมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารยที่ปรึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. การคนควาแบบอิสระ
พย.กม.(555)798 การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
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7. แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แผน ข
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.ก.(562)700
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก.(562)704
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
พย.ก.(562)705
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3(3/3-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
พย.ก.(562)706
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.กม.(555)718 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
3(3/3-0/0)
รวม
12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.ก.(562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะห
ขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
พย.ก.(562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
3(3/3-0/0)
พย.กม.(555)719 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
พย.กม.(555)720 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
2(0/0-2/ฝ)
10 หนวยกิต
รวม
ภาคฤดูรอน
หนวยกิต
พย.ก.(562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
พย.กม.(555)722 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 3
3(0/0-3/ฝ)
4 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.กม.(555)721
พย.กม.(555)723

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.กม.(555)798

หนวยกิต
การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
4(0/0-4/ฝ)
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 3(3/3-0/0)
กระบวนวิชาเลือก
3(3/3-0/0)
รวม
10 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0/0-6/ฝ)
การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
รวม
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
1. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
Master of Nursing Science Program in Mental Health and Psychiatric Nursing
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)
ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)
M.N.S. (Mental Health and Psychiatric Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวา วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในสังคม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวยและ
ภาวะเจ็บปวย วิชาชีพการพยาบาลจะพัฒนาไดตองอาศัยพยาบาลที่มีความรูอยางลึกซึ้ง สามารถประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาล ผลงานวิจัย รวมทั้งศาสตรทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะทางไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เชื่อวาบุคคลมีลักษณะเปนองครวม ซึ่งประกอบดวยกายและ
จิต ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน และภาวะสุขภาพเกิดจากความสมดุลจากการทํางานที่สอดประสานกันระหวาง
กายและจิต สิ่งแวดลอมเปรียบเสมือนสิ่งเราที่เขามากระทบและกระตุนใหบุคคลนั้นๆ ตองมีการปรับตัวอยู
ตลอดเวลาโดยอาศัยแหลงประโยชนแหงตน และการสนับสนุนทางสังคม หากบุคคลไมสามารถปรับตัวไดก็จะ
กอใหเกิดความเครียด ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นหากไมไดรับการแกไขจะกอใหเกิดความผิดปกติทางจิตที่รุนแรง
มากขึ้น และสงผลตอสุขภาพกายในที่สุด นอกจากนี้ในกรณีกลุมบุคคลที่มีความผิดปกติทางดานพันธุกรรม
ทางระบบประสาท และโครงสรางของสมอง หากไดรับสิ่งเราเมื่อมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ยิ่งทําใหบุคคลเหลานี้
มีการปรับตัวที่ยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการพยาบาลแบบองครวมจึงเปนการดูแลที่สงเสริมใหบุคคลสามารถรักษา
สมดุลของการทํางานที่สอดประสานกันระหวางกายและจิต สงผลใหบุคคลปรับตัวตอสิ่งเราที่เขามากระทบไดอยาง
เหมาะสม และสามารถดําเนินชีวิตไดอยางผาสุกไมวาจะอยูภายใตภาวะสุขภาพที่ดี ภาวะเสี่ยงและหรือภาวะ
เจ็บปวยก็ตาม
การจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนการเรียนรูที่ลึกซึ้งเพื่อใหเกิดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสิ่งที่ผูเรียนสนใจ การเรียนการสอนจึงมุงเนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางมีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ ระหวางผูเรียนและผูสอน ตลอดจนผูเรียนดวยกันเอง โดยผูสอนจะเปนผูชี้แนะแหลงคนควา
และแหลงประโยชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อเอื้อใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและยั่งยืน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มุงผลิตพยาบาลใน
ระดับมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชโดยหลักสูตรฯ แผน ก มุงที่
จะผลิต นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผูนิเทศงาน และในแผน ข จะมุงเนนใหเปนนักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา โดยมหาบัณฑิตของหลักสูตรทั้ง 2 แผน จะเปนผูที่มีความรูความสามารถที่จะประยุกตใชทฤษฎี
ทางการพยาบาล ความรูทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ลึกซึ้ง และศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
ปฏิบัติการสงเสริมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใหไดครอบคลุมประชากรทุกกลุม ทุกวัย รวมทั้งมีความรู

- 15 ความสามารถในการคนควาวิจัย ตลอดจนนําผลงานวิจัยมาประยุกตในการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อ
พัฒนาศาสตรทางการพยาบาลดานนี้อยางตอเนื่องและเปนผูนําทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อผูเรียนสําเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
แลวจะมีคุณสมบัติดังนี้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1.เปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะ
ทางดานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอยางลึกซึ้ง
และสามารถนํ า ความรูม าประยุกตใชในการใหก าร
พยาบาล เพื่อสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูปญหา
ทางสุขภาพจิตและจิตเวชที่ซับซอนได
2.สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ ส ง เสริ ม แหล ง
ประโยชนแหงตนของผูรับบริการ และสามารถเปน
แหลงสนับสนุนทางสังคมใหกับผูอื่นในการปรับตัวตอ
สิ่งเราที่เขามากระทบ เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชนใหสามารถดูแลตนเอง
ดานสุขภาพจิตได
3.เป น นั ก วิ ช าการที่ ส ามารถทํ า วิ จั ย เพื่ อ สร า งองค
ความรู ใ หม ด า นการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวช
ตลอดจนนํ า ผลการวิ จั ย ไปใช ใ นการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติการพยาบาลทางสุ ข ภาพจิตและจิตเวชที่เ ปน
เลิศอยางมีประสิทธิภาพ
4.สามารถใหการปรึกษาดานวิชาการ การวิจัยและนิเทศงาน
ที่เกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใหแกบุคลากร
ทางสุขภาพจิตและจิตเวชตลอดจนผูที่เกี่ยวของได
5.สามารถประสานทรัพยากรและบุคลากรที่
เกี่ยวของ ในดานสุขภาพจิตและจิตเวชไดอยางคุมคา
คุมทุน
6.เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงในด า นการศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชได

หลักสูตร แผน ข
1.เป น ผู มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญและชํ า นาญเฉพาะ
ทางด านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิ ตเวชอย างลึกซึ้ง
และสามารถนํ า ความรู ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการให ก าร
พยาบาลเพื่อสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูปญหาทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชที่ซับซอนได
2.สามารถพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อ
สงเสริมแหลงประโยชนแหงตนของผูรับบริการ และ
สามารถเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมใหกับผูอื่นในการ
ปรับตัวตอสิ่งเราที่เขามากระทบ เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคคลครอบครัว และชุมชน ใหสามารถดูแลตนเอง
ดานสุขภาพจิตได
3.เปนนักปฏิบัติทางการพยาบาลที่สามารถทําการศึกษา
คนควาอิสระ เพื่อหาวิธีการแกปญหาทางคลินิก หรือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห วิพากษผลงานวิจัย
หรือหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อนํามาใชในการปรับปรุง
คุ ณ ภาพการบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต และจิ ต เวชที่ เ ป น เลิ ศ ใน
หนวยงานและชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.สามารถใหการปรึกษาทางคลินิก ตลอดจนนิเทศงานที่
เกี่ยวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใหแกบุคลากร
ทางสุขภาพจิตและจิตเวชตลอดจนผูที่เกี่ยวของได
5.สามารถบริ ห ารจั ด การประสานงานและขอความ
รว มมือ จากแหลงประโยชนแ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ยวข อ งใน
ดานสุขภาพจิตและจิตเวชไดอยางคุมคาคุมทุน
6.เป น ผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงในด า นการพั ฒ นาการ
ปฏิบัติการพยาบาลทางการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิต
เวชใหทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

7.มุงพัฒนาตนเองในดานวิชาการ การบริหาร และ
การปฏิ บั ติก ารพยาบาล
การค น ควา วิ จัย และ
การศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง
8.เปน ผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความมุงมั่นใน
การถือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพการพยาบาลเพื่อคงไว
ซึ่งศักดิ์และศรีของวิชาชีพการพยาบาล

7.มุงพัฒนาตนเองในดานวิชาการ การบริหาร และ การ
ปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการศึกษาหาความรูอยาง
ตอเนื่อง
8.เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความมุงมั่นในการ
ถือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพการพยาบาลเพื่อคงไวซึ่งศักดิ์
และศรีของวิชาชีพการพยาบาล

- 16 4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ก แบบ ก 2
42 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
30 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
30 หนวยกิต
1) กระบวนวิชาบังคับ
30 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562)700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ก. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.สจ. (556) 723 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง
1 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 724 การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
1 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 725 การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทาง
1 หนวยกิต
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
พย.สจ. (556) 726 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 727 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
พย.สจ. (556) 728 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
2 หนวยกิต
จิตเวชขั้นสูง 1
พย.สจ. (556) 729 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
พย.สจ.(556)731 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
3 หนวยกิต
จิตเวชขั้นสูง
2) กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
ไมมี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ
พย.สจ. (556) 799 วิทยานิพนธปริญญาโท
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

- 17 แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก.(562)700
พย.ก.(562)705
พย.ก.(562)706
พย.สจ.(556)723
พย.สจ.(556)724
พย.สจ.(556)725
พย.สจ.(556)726
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก.(562)701
พย.ก.(562)702
พย.ก.(562)703
พย.ก.(562)704
พย.สจ.(556)727
พย.สจ.(556)728

แนวคิดและทฤษฏีหลักทางการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทาง
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
รวม
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
การพัฒนาสมรรภนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
รวม

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
1(1/1-0/0)
1(1/1-0/0)
1(0/0-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/ฝ)
1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(0/0-2/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.สจ.(556)729
พย.สจ.(556)799
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.สจ.(556)731
พย.สจ.(556)799

หนวยกิต
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2 3(0/0-3/ฝ)
3(0/0-3/ฝ)
วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม 6 หนวยกิต
หนวยกิต
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
3(3/3-0/0)
จิตเวชขั้นสูง
วิทยานิพนธปริญญาโท
9 (0/0-9/ฝ)
รวม
12 หนวยกิต

6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แผน ข ภาคพิเศษ

- 18 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
33 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1) กระบวนวิชาบังคับ
33 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ก. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.สจ. (556) 723 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง
1 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 724 การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
1 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 725 การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทาง
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 726 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 727 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
พย.สจ. (556) 728 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
2 หนวยกิต
จิตเวชขั้นสูง 1
พย.สจ. (556) 729 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
3 หนวยกิต
จิตเวชขั้นสูง 2
พย.สจ. (556) 731 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชขั้นสูง
3 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 732 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชขั้นสูงในกลุมเลือกสรร
3 หนวยกิต
2) กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
1.2. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
โดยเลื อ กจากกระบวนวิ ช าในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม แ ละ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเห็นสมควร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. การคนควาแบบอิสระ
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
พย.สจ. (556) 798 การคนควาแบบอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

- 19 แผน ข ภาคพิเศษ
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก.(562)700
พย.ก.(562)705
พย.ก.(562)706
พย.สจ.(556)723
พย.สจ.(556)724
พย.สจ.(556)725
พย.สจ.(556)726
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก.(562)701
พย.ก.(562)703
พย.ก.(562)704
พย.สจ.(556)727
พย.สจ.(556)728
ภาคฤดูรอน
พย.ก.(562)702

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
2(1/1-1/ฝ)

แนวคิดและทฤษฏีหลักทางการพยาบาล
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง 1(1/1-0/0)
การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาล
1(1/1-0/0)
สุขภาพจิตและจิตเวช
การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทาง
1(0/0-1/ฝ)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
2(2/2-0/0)
รวม
12 หนวยกิต
หนวยกิต
ออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1 2(0/0-2/ฝ)
รวม
11 หนวยกิต
หนวยกิต
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
3(3/3-0/0)
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
4 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.สจ.(556)729
พย.สจ.(556)731

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.สจ.(556)732
พย.สจ.(556)798

หนวยกิต
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2 3(0/0-3/ฝ)
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและ
3(3/3-0/0)
จิตเวชขั้นสูง
รวม
6 หนวยกิต
หนวยกิต
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
ในกลุมเลือกสรร
3(0/0-3/ฝ)
6(0/0-6/ฝ)
การคนควาแบบอิสระ
9 หนวยกิต
รวม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
Master of Nursing Science (Nursing Administration)
ชื่อยอ พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
M.N.S.(Nursing Administration)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวาวิชาชีพพยาบาลเปนวิชาชีพที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในสังคม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอการเจ็บปวย และ
ภาวะเจ็บปวย วิชาชีพพยาบาลจะพัฒนาไดตองอาศัยการพยาบาลที่มีความรูอยางลึกซึ้ง สามารถประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีการพยาบาล ผลงานวิจัย และศาสตรทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาล
เฉพาะทางไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาลเชื่อวา บุคคลมีคุณลักษณะ
เฉพาะตัว มีภาวะสุขภาพ ความสามารถ และศักยภาพในการคิด การเรียนรู การปฏิสัมพันธ การเลือกแนวทาง
ปฏิบัติและการปรับตัวที่แตกตางกัน เมื่อมาอยูรวมกันในชุมชน บุคคลจะปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกขององคกรใน
สังคม การพยาบาลเปนวิชาชีพที่มีองคความรูเฉพาะการปฏิบัติการพยาบาลมีเปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาวะของบุคคลที่มีภาวะสุขภาพที่แตกตางกัน จากภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงจนถึงภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน
หรือเจ็บปวย โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในที่มีอิทธิพลตอการอยูรวมกันของบุคคล
การบริห ารในหนวยบริการสุข ภาพตองการผูบริห ารทางการพยาบาล ที่มีค วามสามารถในการ
บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ และทรัพยากรทางการบริหาร การบริหารเชิงธุรกิจ การบริหารเชิงนโยบาย การ
จัดการดานคุณภาพ และการเปนผูนําในวิชาชีพและสังคม การผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จึง
มุงเนนการผลิตผูบริหารทางการพยาบาลที่เปนนักบริหารที่สามารถบูรณาการความรูดานการบริหารการพยาบาล
ในการบริหารงาน ดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทางดานการบริหารและพัฒนาคุณภาพบริการไดอยา ง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพหรือนําผลการวิจัยในสาขาการบริหารการพยาบาลไปใชพัฒนางานดานการบริหาร
และการบริการใหมีประสิทธิภาพ มุงสูการบริการที่เปนเลิศ (best services) อีกทั้งสามารถเปนผูนําในองคกรและ
วิชาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคม
การจัดการศึกษาในหลักสูตรเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียนให
สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา การศึกษาจาก
สถานการณจริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียน ผูสอน ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญในการบริหารองคกร
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อผูเรียนสําเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลแลวจะมี
คุณสมบัติดังนี้
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรแผน ข

- 21 1.เป น นั ก บริ ห ารที่มี ค วามรู และสามารถสร า งองค
ความรูทางดานการบริหารจัดการในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพในหนวยงานและองคกรบริการสุขภาพ
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.สามารถวิเ คราะหป ญหา สถานการณ ประเด็น
แนวโนมทางการบริหารและการบริการพยาบาล
3.มีศั ก ยภาพในการทํ า วิ จั ย และพั ฒ นาองค ค วามรู
ทางด า นการบริ ห ารการพยาบาลและ/หรื อ นํ า ผล
การวิ จั ย ไปประยุ ก ต ใ นการบริ ห ารหน ว ยงานและ
องคกรบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.เป น นั ก บริ ห ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ และสามารถ
ประยุกตใชองคความรูทางดานการบริหารจัดการใน
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพในหน ว ยงานและ
องคกรบริการสุขภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.สามารถวิเ คราะหปญหา สถานการณ ประเด็น
แนวโนมทางการบริหารและบริการพยาบาล
3.มีศักยภาพในการวิเคราะห วิจารณงานวิจัย และ
นํ า ผลการวิ จั ย ไปประยุ ก ต ใ นการแก ป ญ หา และ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานในการบริ ห ารหน ว ยงานและ
องคกรบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.มีความสามารถเปนผูนําในวิชาชีพ ชุมชนและสังคม 4.มีความสามารถเปนผูนําในวิชาชีพ ชุมชนและสังคม
5. สามารถพัฒนาตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง
โดยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศ
และนานาชาติ
6.สามารถประยุ ก ต แ นวคิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ การ
บริหารการเงินการคลัง เศรษฐศาสตร และการตลาด
ในการบริหารจัดการองคกรบริการสุขภาพ
7.สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและประสานความ
รวมมือจากแหลงประโยชน รวมทั้งสรางเครือขายเพื่อ
แก ป ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพองค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
8.เปนผูมีความรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
ในการบริหารจัดการองคกรบริการสุขภาพ

5. สามารถพัฒนาตนเองและองคกรอยางตอเนื่อง
โดยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศ
และนานาชาติ
6.สามารถประยุ ก ต แ นวคิ ด การบริ ห ารธุ ร กิ จ การ
บริหารการเงินการคลัง เศรษฐศาสตร และการตลาด
ในการบริหารจัดการองคกรบริการสุขภาพ
7.สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและประสานความ
รวมมือจากแหลงประโยชน รวมทั้งสรางเครือขายเพื่อ
แก ป ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพองค ก รได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
8.เปนผูมีความรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
ในการบริหารจัดการองคกรบริการสุขภาพ

4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก แบบ ก 2
ไมนอยกวา
40 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
28 หนวยกิต
1) กระบวนวิชาบังคับ
25 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 738 การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาลใน
การจัดการองคการ
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 739 การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 740 การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 741 การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแล
2 หนวยกิต
สุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558) 748 ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ

- 22 การวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
และเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ 4 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 743 การจัดการเงินในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 744 เศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558) 745 การตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 746 วิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558) 747 การจัดการโครงการในการดูแลสุขภาพและ
การพยาบาล
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2) กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 737 หัวขอพิเศษทางการบริหารการพยาบาลและ
3 หนวยกิต
การบริการสุขภาพ
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ
พย.บพ. (558) 799 วิทยานิพนธปริญญาโท
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ไมมี
ไมมี
12 หนวยกิต
ภาษาตางประเทศ
ไมมี

5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ก

- 23 แบบ ก 2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.บพ. (558) 738
พย.บพ (558) 739
พย.บพ. (558) 740
พย.ก. (562) 700
พย.ก. (562) 703

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.บพ. (558) 741
พย.บพ. (558) 742
พย.ก. (562) 701
พย.ก. (562) 702

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาลในการจัดองคการ
การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
12 หนวยกิต
รวม
หนวยกิต
การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพ
2(2/2-0/0)
และการพยาบาล
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการใช
ผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
3(3/3-0/0)
กระบวนวิชาเลือก
รวม
13 หนวยกิต
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.บพ. (558) 748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.บพ. (558) 799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
3 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0-12/ฝ)
12 หนวยกิต

6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล แผน ข ภาคปกติ และ

- 24 แผน ข ภาคพิเศษ
ไมนอยกวา
40 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
34 หนวยกิต
ไมนอยกวา
34 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1) กระบวนวิชาบังคับ
30 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 738 การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาลใน
การจัดการองคการ
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 739 การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558) 740 การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและ
การพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.บพ (558) 741 การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแล
สุขภาพและการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 744 เศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 746 วิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
พย.บพ. (558) 749 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 750 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการบริหาร
1 หนวยกิต
การพยาบาล
พย.บพ. (558) 796 สัมมนาวิจัยการบริหารการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
1 หนวยกิต
การใชผลการวิจัย
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
2) กระบวนวิชาเลือก
4 หนวยกิต
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
พย.บพ. (558) 743 การจัดการเงินในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 745 การตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล
2 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
พย.บพ. (558) 798 การคนควาแบบอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี

- 25 7. แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
แผน ข ภาคปกติ
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูน ําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.บพ.(558) 738 การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาลในการ
2(2/2-0/0)
จัดการองคการ
พย.บพ.(558) 739 การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.บพ.(558) 740 การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
2(2/2-0/0)
รวม
12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
1(1/1-0/0)
การใชผลการวิจัย
พย.บพ. (558) 741 การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพและ
การพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 744 เศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 746 วิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการพยาบาล
รวม
12 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
พย.บพ. (558) 748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
3 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.บพ. (558) 749 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2
พย.บพ. (558) 750 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการบริหารการพยาบาล
พย.บพ. (558) 796 สัมมนาวิจัยการบริหารการพยาบาล
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.บพ. (558) 798 การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
2(0/0-2/ฝ)
1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
7 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0/0-6/ฝ)
6 หนวยกิต

- 26 7. แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
แผน ข ภาคพิเศษ
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.บพ.(558) 738 การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาลในการ
2(2/2-0/0)
จัดการองคการ
พย.บพ.(558) 739 การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.บพ.(558) 740 การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
2(2/2-0/0)
รวม
12 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 741 การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
พย.บพ. (558) 742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพและ
การพยาบาล
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 746 วิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558) 748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
3(0/0-3/ฝ)
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 744 เศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(0/0-2/ฝ)
พย.บพ. (558) 749 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2
พย.บพ. (558) 750 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการบริหารการพยาบาล 1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558) 796 สัมมนาวิจัยการบริหารการพยาบาล
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
2(2/2-0/0)
รวม
10 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.บพ. (558) 798 การคนควาแบบอิสระ
6(0/0-6/ฝ)
6 หนวยกิต
รวม
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรใหม พ.ศ.2546
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
(หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Nursing Science Program in Nursing Administration
(International Program)
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล)
พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)
Master of Nursing Science (Nursing Administration)
M.N.S. (Nursing Administration)

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวาวิชาชีพการพยาบาล เปนวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในสังคม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอความ
เจ็บปวยและภาวะเจ็บปวย วิชาชีพการพยาบาลจะพัฒนาไดตองอาศัยพยาบาลที่มีความรูอยางลึกซึ้งที่สามารถ
ประยุกตแนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล ผลงานวิจัย และศาสตรทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางไดอยางมั่นใจ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน ผูสอนสงเสริม สนับสนุน ชี้แนะ และเปน
แหลงขอมูลที่ชวยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน มีความสนใจใฝรู ใฝศึกษา
คนควาดวยตนเอง
การบริหารงานในหนวยบริการสุขภาพอนามัยตองการผูที่มีความรูความสามารถในการจัด
ดําเนินการปฏิบัติงานเปนทีม และประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของหลายฝายที่รวมกันใหบริการสุขภาพแกบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุงผลิตพยาบาลที่เปนผูนํา มีความรูและความสามารถทางการบริหาร
การพยาบาล ทําวิจัยไดหรือสามารถนําผลการวิจัยมาใชในการปรับปรุงการบริหารและการบริการพยาบาล
ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ
3.2. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มุงผลิตผูที่จะเปนผูบริหาร
การพยาบาล หรือผูที่เปนผูบริหารอยูแลว เมื่อจบหลักสูตร บัณฑิตจะมีคุณสมบัติดังนี้
3.2.1 สามารถวิเคราะหปญหาและแนวคิดดานการบริหารการพยาบาล
3.2.2 สามารถประยุกตความรูดานการบริหาร ดานพยาบาลศาสตร สังคมศาสตร และศาสตร
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพื่อแกไขปญหาและปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาลไดอยางเหมาะสมกับ
สภาพการณ
3.2.3 สามารถทําการวิจัยหรือคนควาอิสระหรือนําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการบริหารการ
พยาบาล
3.2.4 พัฒนาความเปนผูนําในองคกรและผูนําในวิชาชีพ

- 28 4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ
แผน ก แบบ ก 2
39 หนวยกิต ประกอบดวย
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
18 หนวยกิต
พย.บพ. (558)710
การบริหารโรงพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)721
การบริหารและการนิเทศการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)726
การบริหารบุคคลทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.บพ. (558)727
ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก. (567)700
ทฤษฎีการพยาบาล
พย.ก. (567)720
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก. (567)730
การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
พย.ก. (562)703
สัมมนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
1.1.2.1 โดยเลือก 1 กลุมวิชาจาก
กลุมที่ 1
2 หนวยกิต
พย.อศ. (559)722 มโนทัศนในการปฏิบัติการพยาบาล
พย.อศ. (559)723 ฝกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
2 หนวยกิต
อายุรศาสตรและ/หรือศัลยศาสตร
กลุมที่ 2
พย.มด. (560)717 ฝกปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตรหรือ 2 หนวยกิต
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร
2 หนวยกิต
พย.มด. (560)796 ปญหาพิเศษทางการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา หรือการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร
1.1.2.2 เลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
2 หนวยกิต
พย.พ. (552)710 หลักสูตรและการเรียนการสอน
2 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
พย.บพ. (558)723 การควบคุมคุณภาพการพยาบาล
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)728
การพัฒนาบุคคลทางการพยาบาล
พย.บพ. (558)731
การเขียนเอกสารวิชาการในสาขา
2 หนวยกิต
พยาบาลศาสตร
พย.บพ. (558)732
การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 3 หนวยกิต
พย.บพ. (558)735
การตลาดการพยาบาล
3 หนวยกิต

- 29 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
โดยเลือกกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเห็นสมควร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
12 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ
พย.บพ. (558)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
12 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาตามขอ 1.1
5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตร
นานาชาติ แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558)710 การบริหารโรงพยาบาล
พย.บพ. (558)721 การบริหารและการนิเทศการพยาบาล
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558)726 การบริหารบุคคลทางการพยาบาล
พย.ก. (567)700 ทฤษฎีการพยาบาล
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.ก. (567)730 การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
พย.ก. (562)703 สัมมนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
รวม
13 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.บพ. (558)727 ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
3(0/0-3/ฝ)
2(2/2-0/0)
พย.ก. (567)720 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
วิชาเลือกจาก 1.1.2.1
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
วิชาเลือกจาก 1.1.2.2
วิชาเลือก
3(3/3-0/0)
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
วิชาเลือกจาก 1.1.2.1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.บพ. (558)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
2 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0-12/ฝ)
12 หนวยกิต

- 30 6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ แผน ข
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
39
หนวยกิต ประกอบดวย
กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
33 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
20 หนวยกิต
พย.บพ. (558)710 การบริหารโรงพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)721 การบริหารและการนิเทศการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)723 การควบคุมคุณภาพการพยาบาล
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)726 การบริหารบุคคลทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
พย.บพ. (558)727 ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
พย.ก. (567)700 ทฤษฎีการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก. (567)720 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก. (567)730 การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
พย.ก. (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
พย.ส. (551)701 วัฒนธรรม สุขภาพและการพยาบาล 3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.พ. (552)710 หลักสูตรและการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล
พย.จว. (556)741 มนุษยสัมพันธกับการพยาบาล
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.บพ. (558)728 การพัฒนาบุคคลทางการพยาบาล
พย.บพ. (558)731 การเขียนเอกสารวิชาการในสาขา
2 หนวยกิต
พยาบาลศาสตร
พย.บพ. (558)732 การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล 3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.บพ. (558)735 การตลาดการพยาบาล
3 หนวยกิต
พย.บพ. (558)736 ระบบสารสนเทศการพยาบาล
พย.บพ. (558)794 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการ
3 หนวยกิต
บริการการพยาบาล
พย.บพ. (558)795 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการ
2 หนวยกิต
บริหารการพยาบาล
พย.บพ. (558)796 สัมมนาวิจัยการบริหารการพยาบาล 2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.อศ. (559)714 การพยาบาลผูสูงอายุ
พย.อศ. (559)717 มโนทัศนในภาวะวิกฤต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.อศ. (559)722 มโนทัศนในการปฏิบัติการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.อศ. (559)723 ฝกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
อายุรศาสตรและ/หรือศัลยศาสตร
พย.มด. (560)717 ฝกปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร
2 หนวยกิต
หรือการพยาบาลกุมารเวชศาสตร

- 31 พย.มด. (560)796

ปญหาพิเศษทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา หรือ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร
1.2 กระบวนวิชาเรียนนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาเห็นสมควร
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข การคนควาแบบอิสระ
พย.บพ. (558)798
การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
หมายเหตุ
กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาตามขอ 1.1

- 32 7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตร
นานาชาติ แผน ข
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558)710 การบริหารโรงพยาบาล
พย.บพ. (558)721 การบริหารและการนิเทศการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.ก. (567)700 ทฤษฎีการพยาบาล
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.ก. (567)730 การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
พย.ก. (567)734 สัมมนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
รวม
11 หนวยกิต
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.บพ. (558)723 การควบคุมคุณภาพการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.บพ. (558)726 การบริหารบุคคลทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.ก. (567)720 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
3(3/3-0/0)
12 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.บพ. (558)727 ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.บพ. (558)798 การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
10 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0/0-6/ฝ)
6 หนวยกิต
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
1. ชื่อหลักสูตร

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญ)
Master of Nursing Science (Adult Nursing)
ชื่อยอ
พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ)
M.N.S. (Adult Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวาการสรางความรูและการปฏิบัติขั้นสูงในการพยาบาลผูใหญ โดยการ
บูรณาการศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ และ
ภูมิปญญาทองถิ่นมีความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลที่จะตอบสนองความตองการดานสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ดังนั้นการผลิตพยาบาลในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญจึงมุงเนนใหมหาบัณฑิตเปนผู
มีความรูความชํานาญเฉพาะทางในการวิเคราะห สังเคราะห แสวงหาวิธีการแกปญหาและตัดสินใจ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการที่มีปญหาซับซอน สามารถทําวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพและแกปญหาการปฏิบัติการ
พยาบาล เปนผูนําทางคลินิก สรางนวัตกรรมทางการพยาบาลอยางมีคุณภาพและคุมคาใชจาย และใหการพยาบาล
อยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพและเปนผูนําในวิชาชีพทางดานวิชาการและการปฏิบัติการ
พยาบาล ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การผลิตมหาบัณฑิต แผน ก ที่
มุงเนนการผลิตนักวิชาการที่สามารถพัฒนาองคความรูทางดานการพยาบาลและสามารถทําวิจัยเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการพยาบาล และแผน ข เนนการผลิตผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางการ
พยาบาลผูใหญ
3.2 วัตถุประสงค มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะตองมีความสามารถ ดังตอไปนี้
หลักสูตร แผน ก
หลักสูตร แผน ข (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
1. พัฒนาและเผยแพรองค ความรูดานการพยาบาล 1. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโดยบูรณาการองคความรู
ผูใหญ รวมทั้งใหการดูแลผูใหญและครอบครัว ที่มี ด า นการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป อ งกั น โรค
ภาวะเจ็ บ ป ว ยเฉี ย บพลั น ฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต และภาวะ ตลอดจนความรูทางการพยาบาลและศาสตรอื่น ๆ มา
เจ็บปวยเรื้อรังที่ซับซอน รวมถึงภาวะใกลตาย
ประกอบการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อใหการดูแลผูใหญ
และครอบครั ว ที่ มี ภ าวะเจ็ บ ป ว ยเฉี ย บพลั น ฉุ ก เฉิ น
วิกฤต และภาวะเจ็บปวยเรื้อรังที่ซับซอน รวมถึงภาวะ
ใกลตาย
2. ทํา วิจัย วิเ คราะห วิจ ารณ และนํา ผลการวิจัยและ 2. วิเ คราะห วิจ ารณ ทํา วิจัย และนํา ผลการวิจัย และ
ความรูเชิงประจักษมาใชเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพ ความรูเชิงประจักษมาใชเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ

- 34 หลักสูตร แผน ก
3. เปนผูนํา สอนและชี้แนะ (1)ใหคําปรึกษาดาน
วิชาการ การวิจัย (2) ติดตอประสานงานและทํางาน
รวมกับบุคลากรในทีมสุขภาพและผูที่เกี่ยวของ (3) มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความเปนอิสระ มีเอกสิทธิ์
ในการปฏิ บั ติ ภ ายใต ข อบเขตของวิ ช าชี พ เพื่ อ การ
ตัดสินใจแกปญหาทางคลินิก (4) ดําเนินการปรับปรุง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลในการดู แ ลภาวะ
สุ ข ภาพของผูใ หญแ ละครอบครัว ที่มี ภ าวะเจ็ บปว ย
เฉีย บพลัน ฉุกเฉิน วิก ฤต และภาวะเจ็บปว ยเรื้อรังที่
ซับซอน รวมถึงภาวะใกลตายอยางมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร แผน ข (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)
3. เปนผูนํา (1) สอนและชี้แนะ ใหคําปรึกษาดาน
วิชาการทางคลินิก การใชผลการวิจัย (2) ติดตอ
ประสานงานและทํางานรวมกับบุคลากรในทีมสุขภาพ
และผูที่เกี่ยวของ (3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
ความเปนอิสระ มีเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติภายใตขอบเขต
ของวิชาชีพ เพื่อการตัดสินใจแกปญหาทางคลินิก (4)
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การพยาบาล
ในการดูแลภาวะสุขภาพของผูใหญและครอบครัว ที่มี
ภาวะเจ็ บ ป ว ยเฉี ย บพลั น ฉุ ก เฉิ น วิ ก ฤต และภาวะ
เจ็บปวยเรื้อรังที่ซับซอน รวมถึงภาวะใกลตายอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 4. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. พัฒนาตนเองในดานวิชาการ การบริหารและการ 5. พัฒนาตนเองในดานวิชาการ การบริหารและการ
จัดการ การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ การคนควาวิจัย จัดการ การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ การคนควาวิจัย
และการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง
และการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง

4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก แบบ ก2
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
27 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก (562)700
พย.ก (562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
และการวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1 หนวยกิต
และการใชผลการวิจัย
พย.ก (562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ก (562)704
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 หนวยกิต
พย.ก (562)705
พย.ก (562)706
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2 หนวยกิต
พย.ญ. (561)723
พย.ญ. (561)724
การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2 หนวยกิต
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2 หนวยกิต
พย.ญ. (561)725
พย.ญ. (561)726
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2 หนวยกิต
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
2 หนวยกิต
พย.ญ. (561)727
ตามปรากฎการณทางคลินิก
พย.ญ. (561)728
ประเด็นและแนวโนมการพยาบาลผูใหญ
2 หนวยกิต
1.1.2. กระบวนวิชาเลือก

ไมมี
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2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ
พย.ญ. (561)799 วิทยานิพนธปริญญาโท

3 หนวยกิต
ไมมี
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต

ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขา
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1.
5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.ก (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
2(1/1-1/ฝ)
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.ญ. (561)723 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2(2/2-0/0)
พย.ญ. (561)725 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2(0/0-2/ฝ)
รวม
13 หนวยกิต
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
และการวิเคราะหขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ญ. (561)724 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2(2/2-0/0)
พย.ญ. (561)726 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2(0/0-2/ฝ)
รวม
9 หนวยกิต
หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1(1/1-0/0)
และการใชผลการวิจัย
พย.ญ. (561)727 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
2(0/0-2/ฝ)
ตามปรากฎการณทางคลินิก
3 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ญ. (561)728 ประเด็นและแนวโนมการพยาบาลผูใหญ
2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
3(3/3-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
พย.ญ. (561)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
8 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.ญ. (561)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
9(0/0-9/ฝ)
9 หนวยกิต
รวม
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จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
36 หนวยกิต
33 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
33 หนวยกิต
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก (562)700
พย.ก (562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
และการวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1 หนวยกิต
และการใชผลการวิจัย
พย.ก (562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ก (562)704
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 หนวยกิต
พย.ก (562)705
พย.ก (562)706
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2 หนวยกิต
พย.ญ. (561)723
พย.ญ. (561)724
การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2 หนวยกิต
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2 หนวยกิต
พย.ญ. (561)725
พย.ญ. (561)726
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2 หนวยกิต
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
2 หนวยกิต
พย.ญ. (561)727
ตามปรากฎการณทางคลินิก
พย.ญ. (561)728
ประเด็นและแนวโนมการพยาบาลผูใหญ
2 หนวยกิต
กระบวนวิชาเฉพาะสาขา
6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือก 1 กลุมวิชาจาก 3 กลุมวิชา ดังตอไปนี้
กลุมที่ 1
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3 หนวยกิต
พย.ญ. (561)729
ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉิน
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3 หนวยกิต
พย.ญ. (561)730
ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉิน
กลุมที่ 2
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3 หนวยกิต
พย.ญ. (561)731
ภาวะเจ็บปวยวิกฤต
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3 หนวยกิต
พย.ญ. (561)732
ภาวะเจ็บปวยวิกฤต
กลุมที่ 3
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3 หนวยกิต
พย.ญ. (561)733
ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
พย.ญ. (561)734

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
ภาวะเจ็บปวยเรื่องรัง

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
1.2. กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ

3 หนวยกิต
ไมมี
3 หนวยกิต

- 37 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. การคนควาแบบอิสระ
พย.ญ. (561)798 การคนควาแบบอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขา
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาในขอ 1.1.

ไมมี
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
แผน ข ภาคปกติและภาคพิเศษ
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.ก (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
2(1/1-1/ฝ)
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.ญ. (561)723 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.ญ. (561)725 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
รวม
13 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
และการวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ญ. (561)724 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
พย.ญ. (561)726 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
วิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
รวม

หนวยกิต
3(2/2-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
12 หนวยกิต
หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
พย.ญ. (561)727 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
ตามปรากฎการณทางคลินิก

1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
รวม

3 หนวยกิต

- 38 ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ญ. (561)728 ประเด็นและแนวโนมการพยาบาลผูใหญ
กระบวนวิชาเฉพาะสาขา (ทฤษฎี)
กระบวนวิชาเฉพาะสาขา (ปฏิบัติ)
รวม

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
8 หนวยกิต

รวม

หนวยกิต
6(0/0-9/ฝ)
6 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ญ. (561)798 การศึกษาคนควาแบบอิสระ
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
Master of Nursing Science Program in Infection Control Nursing
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ)
Master of Nursing Science (Infection Control Nursing)
ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ)
M.N.S. (Infection Control Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชื่อวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
ใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความตองการดานสุขภาพ ของ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองมีหลายระดับ โดยมุงเนนใน
การพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีใน
วิ ช าชี พ ทั้ ง นี้ ต อ งจั ด ให มี บ รรยากาศทางวิ ช าการที่ ดี มี ค วามร ว มมื อ ในการทํ า งานโดยการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่องใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความ
เชื่อวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการติดเชื้อที่สําคัญ มี 3 ประการ ไดแก บุคคล คือผูปวย หรือผูที่อยูในภาวะปกติที่มี
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อ สิ่งกอโรค ซึ่งเปนเชื้อจุลชีพที่นับวันจะมีการดื้อตอยาสูงยิ่งขึ้น นอกจากนั้นมีปจจัยที่
สําคัญอีกประการหนึ่งไดแก สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่สงผลใหมีการติดเชื้อเกิดขึ้น สาขาวิชาฯ มีความเชื่อวาการ
พยาบาลจะเปนการปฎิบัติการที่สําคัญอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุมสิ่งกอโรค และสิ่งแวดลอมไมใหกอใหเกิดโรค
ในผูปวย หรือผูที่อยูในภาวะปกติที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อ การสรางความรูและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
มีความสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลที่จะตอบสนองความตองการดานสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้น
การผลิตพยาบาลในระดับมหาบัณฑิตจึงมุงเนนการผลิตนักวิชาการหรือผูปฎิบัติการที่เปนผูชํานาญการทางการ
พยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ เพื่อที่จะมีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลในดานการปองกันและควบคุม
การติดเชื้อ สามารถจัดหรือสรางระบบการเฝาระวังโรคติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการติด
เชื้อไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ดําเนินการเพื่อสืบคนหาสาเหตุของปญหาการติดเชื้อและดําเนินการแกไขปญหา
ตลอดจนใหคําแนะนําและการศึกษาตอเนื่องแกบุคลากร ดานสุขภาพและชุมชน เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ ลดปญหาการติดเชื้อและสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจัยเพื่อแกปญหาได
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน
ใหสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง อยางตอเนื่องและอิสระ มีการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเรียน อาจารย
ตลอดจนสามารถวิเคราะห สังเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการเปนผูนํา อาจารยในระดับบัณฑิตศึกษา
ตองเปนนักวิชาการที่มีความสามารถในสาขาวิชานั้น ๆ เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศใน
การเรียนการสอน เพื่อเอื้อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูพัฒนาตนเอง มีความผูกพันและมีสํานึกในการมีสวนรวมที่
จะพัฒนาวิชาชีพ
การจัดการศึกษาระดับพยาบาลบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ จะชวย
ผลิตผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการโดยอาศัยกระบวนการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระโดยการ

- 40 นิเทศของคณาจารยผูสอน เพื่อแกไขปญหาการติดเชื้อในชุมชนและในโรงพยาบาลของชุมชนและประเทศ และมี
การดําเนินการวิจัยของสาขาวิชาฯ และมีการวิจัยที่ประสานงานกับเครือขายวิจัยทางการพยาบาล เพื่อพัฒนา
งานวิจัย และองคความรูที่สามารถนําไปใชในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อได
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะมีคุณสมบัติดังนี้
หลักสูตร แผน ก
หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ
1.มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับศาสตร
1.มี ค วามรู ค วามเข า ใจอย า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ
ศาสตรทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ ทางการพยาบาลด า นการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ และ
และศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใช ศาสตรสาขาที่เกี่ยวของ และสามารถประยุกตใช ใน
ในการปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติด การปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อได
เชื้อไดอยางเหมาะสม
อยางเหมาะสม
2.เป น นั ก วิ ช าการทางการพยาบาลด า นการ
2.เปนนักปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่มีความ
ควบคุมการติดเชื้อ
เชี่ยวชาญทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
3.สามารถวิเคราะห วิจารณ และใชประโยชนจาก
3.สามารถทําการวิจัย วิเคราะห วิจารณ และใช
ประโยชน จ ากการวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการ การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
ดานการควบคุมการติดเชื้อ
ปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
4.มีความสามารถในการแกปญหาและเปนผูนํา
4.มีความสามารถในการแกปญหาและเปนผูนํา
ทางด า นการพยาบาลด า นการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ ทางด า นการพยาบาลด า นการควบคุ ม การติ ด เชื้ อ
ตลอดจนรวมงานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนรวมงานกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.มีความคิดริเริ่ม มีจริยธรรม และมีความเปน
5.มีความคิดริเริ่ม มีจริยธรรม และมีความเปน
อิสระภายในขอบเขตของวิชาชีพ ในการดําเนินการ อิส ระภายในขอบเขตของวิช าชี พ ในการดํา เนิ น การ
ปรับปรุงและพัฒ นาคุณ ภาพการพยาบาลดา นการ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการพยาบาลด า นการ
ควบคุมการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
ควบคุมการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม
6.มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ สังคม
และประเทศชาติ
และประเทศชาติ

4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
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ไมนอยกวา
42 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฏีหลักทางการพยาบาล
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
3 หนวยกิต
การวิเคราะหขอมูล
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1 หนวยกิต
และการใชผลการวิจัย
พย.ก. (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.ก. (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการ
2 หนวยกิต
พยาบาลขั้นสูง
พย.ก. (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
พ.จช. (311)706 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางการแพทย
3 หนวยกิต
พย.กช. (563)701 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
ขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
พย.กช. (563)702 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
ขั้นสูง 2
2 หนวยกิต
พย.กช. (563)703 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการ
3 หนวยกิต
ควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
พย.กช. (563)704 ระบาดวิทยาการติดเชื้อ
2 หนวยกิต
พย.กช. (563)706 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการ
ควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
พย.กช. (563) 700 ประเด็นปญหาโรคติดเชื้อ
3 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวของตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
12 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
พย.กช. (563) 799 วิทยานิพนธปริญญาโท
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1

5. แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อ แผน ก แบบ ก 2

- 42 ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก. (562)700
พย.ก. (562)701
พย.ก. (562)703
พย.ก. (562)704
พย.ก. (562)706
พย.กช (563)701

หนวยกิต
2(2/2 - 0/0)
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
3(2/2 - 1/ฝ)
2(2/2 - 0/0)
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2 - 0/0)
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2(1/1 - 1/ฝ)
การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
2(2/2 - 0/0)
รวม
13 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
3(2/2 - 1/3)
พ.จช. (311)706 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางการแพทย
พย.ก. (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1(1/1 - 0/0)
และการใชผลการวิจัย
2(2/2 - 0/0)
พย.กช. (563)702 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2
พย.กช. (563)704 ระบาดวิทยาการติดเชื้อ
2(2/2 - 0/0)
3(3/3 - 0/0)
วิชาเลือก
รวม
11 หนวยกิต
หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
พย.กช. (563)703 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อขั้นสูง 1
3(0/0 - 3/0)
3 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.กช. (563)706 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อขั้นสูง 2
พย.กช. (563)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.กช. (563)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม

หนวยกิต
3(0/0 - 3/ฝ)
3(0/0 - 3/ฝ)
6 หนวยกิต
หนวยกิต
9(0/0 - 9/ฝ)
9 หนวยกิต

6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
แผน ข ภาคพิเศษ

- 43 จํานวนหนวยกิตตลอดสะสมหลักสูตร
ไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
33 หนวยกิต
พย.ก. (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล 2 หนวยกิต
พย.ก. (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
3 หนวยกิต
พย.ก. (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
1 หนวยกิต
พย.ก. (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลใน
ระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.ก. (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการ
2 หนวยกิต
พยาบาลขั้นสูง
พย.ก. (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
พ.จช. (311)706 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางการแพทย
3 หนวยกิต
พย.กช. (563)701 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
2 หนวยกิต
ขั้นสูง 1
พย.กช. (563)702 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
2 หนวยกิต
ขั้นสูง 2
พย.กช. (563)703 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการ
3 หนวยกิต
ควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
พย.กช. (563)704 ระบาดวิทยาการติดเชื้อ
พย.กช. (563)706 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการ
3 หนวยกิต
ควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2
พย.กช. (563)707 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการ
3 หนวยกิต
ควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 3
พย.กช. (563)708 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลดานการ
3 หนวยกิต
ควบคุมการติดเชื้อ
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.กช. (563)700 ประเด็นปญหาโรคติดเชื้อ
หรือกระบวนวิชาอื่นในสาขาวิชาเฉพาะตามความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
6 หนวยกิต
ข. การคนควาแบบอิสระ
พย.กช. (563)798 การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
6. แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อ แผน ข ภาคพิเศษ

- 44 ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก. (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก. (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
พย.ก. (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ก. (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พย.ก. (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.กช. (563)701 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พ.จช. (311)706 พื้นฐานจุลชีววิทยาทางการแพทย
พย.ก. (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
พย.กช. (563)702 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2
พย.กช. (563)704 ระบาดวิทยาการติดเชื้อ
วิชาเลือก
รวม
ภาคฤดูรอน
พย.กช. (563)703 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อขั้นสูง 1
รวม

หนวยกิต
2(2/2 - 0/0)
3(2/2 - 1/ฝ)
2(2/2 - 0/0)
2(2/2 - 0/0)
2(1/1 - 1/ฝ)
2(2/2 - 0/0)
13 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2 - 1/3)
1(1/1 - 0/0)
2(2/2 - 0/0)
2(2/2 - 0/0)
3(3/3 - 0/0)
11 หนวยกิต
หนวยกิต
3(0/0 - 3/ฝ)
3 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.กช. (563)706 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อขั้นสูง 2
พย.กช. (563)708 สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
พย.กช. (563)798 การคนควาแบบอิสระ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.กช. (563)707 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุม
การติดเชื้อขั้นสูง 3
พย.กช. (563)798 การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
3(0/0 - 3/ฝ)
3(3/3 - 0/0)
3(0/0 - 3/ฝ)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(0/0 - 3/ฝ)
3(0/0 - 3/ฝ)
6 หนวยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
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1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
Master of Nursing Science Program in Gerontological Nursing
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูสูงอายุ)
Master of Nursing Science (Gerontological Nursing)
ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลผูสูงอายุ)
M.N.S. (Gerontological Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวาวิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการปฎิบัติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในสังคม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอการ
เจ็บปวยและภาวะเจ็บปวย วิชาชีพพยาบาลจะพัฒนาไดตองอาศัยพยาบาลที่มีความรูอยางลึกซึ้ง สามารถประยุกต
แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาล ผลงานวิจัย และศาสตรทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะทางไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ เชื่อวาวิชาพยาบาลศาสตรเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ซึ่งบุคคล คือ ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ป
ที่มาใชบริการซึ่งรวมถึงครอบครัวและชุมชน การพยาบาลจะมองคนในลักษณะขององครวม โดยบูรณาการของกาย
จิตสังคม รวมกันเปนหนึ่งเดียว รวมทั้งมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สําหรับ สิ่งแวดลอม เปนสิ่งที่อยูรอบตัวของ
ผูสูงอายุทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสิ่งแวดลอมนี้มีผลตอสุขภาพและการฟนหายจากความเจ็บปวย สวนสุขภาพนั้น
เปนภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณของโครงสรางและการทําหนาที่ของทั้งรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุ
จะมีสุขภาพดีหากมีการดูแลตนเองที่เพียงพอและตอเนื่อง และการพยาบาล เปนศาสตรและศิลปทางการพยาบาล
เปนวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบในการใหบริการดานสุขภาพ เปนการดูแลบุคคลแบบองครวม โดยคํานึงถึง กาย
และจิตสังคม สามารถตอบสนองความตองการในการดูแลตนเองเพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และแกไขฟนฟู
สภาพ
การจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิต เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณระหวางผูสอนและผูเรียน และระหวางผูเรียนดวยกัน ผูสอนสงเสริม สนับสนุน ชี้แนะ และเปน
แหลงขอมูลที่ชวยใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง
ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน
มีความสนใจใฝรู
ใฝศึกษาคนควาดวยตนเอง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
มุงผลิตพยาบาลเปน
นักวิชาการ นักวิจัยดานการพยาบาลผูสูงอายุ และเปนผูปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง โดยเปนพยาบาล- เวช
ปฏิบัติผูสูงอายุและพยาบาลผูเชี่ยวชาญ โดยการใหการพยาบาลแบบองครวม มีศักยภาพในสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ และความเจ็บปวย รวมทั้งการบําบัดรักษาผูปวยที่มีปญหาเจ็บปวยทั้งเฉียบพลัน
และเรื้อรัง การติดตามดูแลผูปวยเรื้อรัง ตลอดจนการฟนฟูสภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในสถานบริการ
ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่สุขภาพอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะมีคุณสมบัติดังนี้
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1.

2.

3.

4.

5.

แผน ก
สามารถปฏิบัติการพยาบาลใน
ผูสูงอายุปกติ ภาวะเสี่ยงและที่
มี ป ญ หาด า นสุ ข ภาพซั บ ซ อ น
แ บ บ อ ง ค ร ว ม เ พื่ อ ส ง เ ส ริ ม
สุขภาพ ปองกันโรค และแกไข
ฟ น ฟู ส ภาพและเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
ชีวิตทั้งรายบุคคล รายกลุม ได
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถสอน แนะนํา และเปน
ที่ ป รึ ก ษาด า นการพยาบาล
ผูสูงอายุ
ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ค น ค ว า
วิ เ คราะห และวิ จั ย ด า นการ
พยาบาลผูสูงอายุเพื่อสรางองค
ความรูใหม และนําผลการวิจัย
มาประยุ ก ต ใ นการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการพยาบาล
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน
การพยาบาลผูสูงอายุ และ
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
บุคลากรในทีมสุขภาพ และผูที่
เกี่ยวของ
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความคิ ด ริเ ริ่ ม
รวมทั้ ง มี
การศึ ก ษาด ว ยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และมีจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ

1.

2.

3.

4.

5.

แผน ข ปกติ
แผน ข ปกติ
เปนผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลเวช 1. เป นผู มี ความรู ความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะทางดานผูสูงอายุ ที่
ปฏิบัติผูสูงอายุที่สามารถปฏิบัติการ
สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล
พยาบาล ทั้งดานสงเสริมสุขภาพ
โดยใช ความรู เชิ งประจั กษ เป น
ปองกันโรค บําบัดรักษา การดูแล
ฐาน สามารถใหการบําบัด
อยางตอเนื่อง ฟนฟูสภาพและเพิ่ม
ทางการพยาบาล
ปองกั น
คุณภาพชีวิตแกผูสูงอายุไดอยางมี
บรรเทาความเจ็ บ ป ว ยฟ น ฟู
ประสิทธิภาพ
สภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
สามารถดู แ ลผู สู ง อายุ ที่ เ จ็ บ ป ว ย
ผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของผูปวย เปนที่ปรึกษา เปนผูชวย 2. เป น ที่ ป รึ ก ษาและออกแบบ
เหลือเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
โครงการการดู แลผู ปวยในกลุ ม
ตาง ๆ โดยบูรณาการการบําบัด
สามารถวิเคราะห วิพากษงานวิจัย
ทางการพยาบาล และการรักษา
รวมทั้งนํา ผลการวิจัยมาประยุกต
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ก า ร
ของแพทย เพื่อประสิทธิภาพของ
พยาบาล
การดูแลและคุมคา
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการ 3. มีทั ก ษะการศึ ก ษาค น คว า เชิ ง
วิ ช าชี พ มี ก ารตั ด สิ น ใจและ
พยาบาลผู สู ง อายุ และสามารถ
ความสามารถในการ
ประสานงานกั บ บุ ค ลากรในที ม
สั ง เคราะห แสวงหาความรู ที่
สุขภาพ และผูที่เกี่ยวของ
อาศัยวิจัยเปนฐาน มีสวนรวม
เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ในการวิจัย สรางโครงการเพื่อ
ความคิดริเริ่ม รวมทั้งมีการศึกษา
แสวงหาความรู รวมทั้งการใช
ดวยตนเองตลอดชีวิต มีความ
ผลการวิจัยคนควาและพัฒนา
รั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
และมี
นวัตกรรมใหม ๆ ในการดูแล
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ผูสูงอายุ
4. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงดาน
การพยาบาลผู สู ง อายุ และ
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
บุคลากรในทีมสุขภาพ และผูที่
เกี่ยวของ
5. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความคิด ริเ ริ่ม
รวมทั้ง มี
การศึ ก ษาด ว ยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และมีจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ

4. โครงสรางของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ก แบบ ก 2
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
42 หนวยกิต ประกอบดวย

- 47 ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
27 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
1 หนวยกิต
การใชผลการวิจัย
2 หนวยกิต
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.สอ (564)720 ประเด็นและแนวโนมทางดานผูสูงอายุและ
การปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.สอ (564)721 การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1
พย.สอ (564)722 การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.สอ (564)723 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1
พย.สอ (564)724 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
ไมมี
1.1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขา
1.2. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
โดยเลือกจากกระบวนวิชาที่เปดสอนตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประจําสาขาวิชา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
พย.สอ. (564)799 วิทยานิพนธ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1

5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
แผน ก แบบ ก 2

- 48 ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก (562)700
พย.ก (562)701
พย.ก (562)705
พย.ก (562)706
พย.สอ (564)720
พย.สอ (564)721

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
3(2/2-1/ฝ)

แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
ประเด็นและแนวโนมทางดานผูสูงอายุและ
การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1

3(3/3-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
2(2/2-0/0)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)702
พย.ก (562)703
พย.ก (562)704
พย.สอ (564)722
พย.สอ (564)723

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชา
รวม
ปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.สอ (564)724 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
พย.สอ (564)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.สอ (564)799

วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม

2(2/2-0/0)
14 หนวยกิต
หนวยกิต
1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
3(3/3-0/0)
13 หนวยกิต
หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
3(0/0- 3/ฝ)
6 หนวยกิต
หนวยกิต
9(0/0-9/ฝ)
9 หนวยกิต

6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ แผน ข ภาคปกติและ
แผน ข ภาคพิเศษ

- 49 จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 44 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน
ระบบและการใชผลการวิจัย
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พย.ก (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.สอ.(564)720 ประเด็นและแนวโนมทางดานผูสูงอายุและ
การปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง
พย.สอ (564)721 การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1
พย.สอ (564)722 การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
พย.สอ (564)741 การจัดการกับอาการในผูสูงอายุ
พย.สอ (564)742 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
ดานผูสงู อายุ
พย.สอ (564)743 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดาน
ผูสูงอายุ 1
พย.สอ (564)744 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดาน
ผูสูงอายุ 2
พย.สอ (564)745 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดาน
ผูสูงอายุ 3
1.2 กระบวนวิชาเลือกในสาขา
ไมมี
2. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
2.1 กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา
ข. การคนควาแบบอิสระ
พย.สอ. (564)798
การคนควาแบบอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1

38 หนวยกิต
38 หนวยกิต
35 หนวยกิต
21 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
14 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

3
3
6
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุแผน ข ภาคปกติ
และแผน ข ภาคพิเศษ

- 50 -

ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก (562)700
พย.ก (562)701
พย.ก (562)705
พย.ก (562)706
พย.สอ (564)720
พย.สอ (564)721

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
3(2/2-1/ฝ)

แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
ประเด็นและแนวโนมทางดานผูสูงอายุและ
การปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง
การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1

3(3/3-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
2(2/2-0/0)

รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)702
พย.ก (562)703
พย.ก (562)704
พย.สอ (564)722
พย.สอ (564)741
พย.สอ (564)743
ภาคฤดูรอน
พย.สอ (564)742
พย.สอ (564)744

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
การจัดการกับอาการในผูสูงอายุ
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 1
รวม
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดาน
ผูสูงอายุ
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 2
รวม

2(2/2-0/0)
14 หนวยกิต
หนวยกิต
1(1/1-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
6 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.สอ (564)745

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.สอ (564)798

ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 3
วิชาเลือก
รวม
การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
3(3/3-0/0)
6 หนวยกิต
หนวยกิต
6(0/0-6/ฝ)
6 หนวยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

- 51 1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
Master of Nursing Science Program in Occupational Health Nursing
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอาชีวอนามัย)
Master of Nursing Science (Occupational Health Nursing)
ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลอาชีวอนามัย)
M.N.S. (Occupational Health Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการพยาบาลอาชี วอนามั ย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนนการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพประชากรวัยแรงงานในการสรางเสริมสุขภาวะ ปกปอง
สุขภาพ ปองกันโรค และลดความเสี่ยงหรือปจจัยอันตรายตอการเกิดปญหาสุขภาพจากการทํางานทั้งจากสภาพการ
ทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางาน ตลอดจนความสามารถในการจัดการสิ่งแวดลอมการทํางานใหปลอดภัยตอการ
ทํางาน เอื้อตอการมีสุขภาพดีของประชากรวัยแรงงาน หลักสูตรดังกลาวจึงมุงหวังใหมหาบัณฑิตบูรณาการศาสตรทางดาน
การพยาบาลอาชีวอนามัย ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และการใชหลักฐานเชิงประจักษในการดูแลสุขภาพประชากรวัยแรงงาน
รวมทั้งสรางเครือขายดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ใหเกิดการทํางานดานอาชีวอนามัยรวมกันใน
ลักษณะขามสหสาขาวิชาชีพ (Transdisciplinary team) กอใหเกิดคนทํางานมีสุขภาพที่ดี (healthy workers) และทํางาน
ภายใตสถานที่ทํางานที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี (healthy workplace) อันจะนําไปสูคุณภาพชีวิต คุณภาพการทํางาน
ของประชากรวัยแรงงาน สงผลตอการเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
หลักสูตรแผน ก
1. พัฒนาและเผยแพรองคความรูในการสรางเสริม
สุข ภาพของคนทํ า งาน เพื่ อใหมี สุข ภาพที่ดี (healthy
workers) และทํา งานภายใต ส ถานที่ทํ างานที่เอื้อต อ
การมีสุขภาพดี (healthy workplace) รวมทั้งใหการดูแล
สุ ขภาพแบบองค รวมแก คนทํ างาน ทั้ งในภาวะปกติ
ภาวะเสี่ ยง ได รั บอุ บั ติ เหตุ จากการทํ างาน เจ็ บป ว ย
ฉุกเฉิน และเรื้อรัง

หลักสูตร แผน ข
1. ปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูงโดยบูรณา
การแนวคิ ด การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพของคนทํ า งาน
เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี (healthy workers) และทํางาน
ภายใตสถานที่ทํางานที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี (healthy
workplace) และศาสตรที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหการดูแล
สุ ขภาพแบบองค รวมแก คนทํ างาน ทั้ งในภาวะปกติ
ภาวะเสี่ ยง ได รั บอุ บั ติ เหตุ จากการทํ างาน เจ็ บป ว ย
ฉุกเฉิน และเรื้อรัง

หลักสูตรแผน ก
หลักสูตร แผน ข
2. ทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนําผลการวิจัยมา 2. วิเคราะห วิพากษ และนําผลการวิจัยมาประยุกตใน
ประยุกต และใช ค วามรูเ ชิง ประจักษ เ ป น ฐานในการ การปฏิบัติงาน ตลอดจนใชความรูเชิงประจักษเปนฐาน
พัฒ นาคุณ ภาพการปฏิบัติก ารพยาบาลอาชีว อนา ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล
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3. เปนผูนํา สอน นิเทศงาน ที่ปรึกษาดานวิชาการ
พยาบาลอาชี ว อนามัย สามารถติดตอ ประสานงาน
ทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจน
สามารถบริหารจัดการดานการพยาบาลอาชีวอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. พั ฒ นาตนเองในด า นวิ ช าการ การบริ ห ารและ
จั ด การ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอาชี ว อนามั ย การ
คนควาวิจัย และการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง

อาชีวอนามัย
3. เปนผูนํา สอน นิเทศงาน ที่ปรึกษาดานวิชาการ
พยาบาลอาชี ว อนามัย สามารถติดตอ ประสานงาน
ทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจน
สามารถบริหารจัดการดานการพยาบาลอาชีวอนามัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ภายใตขอบเขตของจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. พั ฒ นาตนเองในด า นวิ ช าการ การบริ ห ารและ
จั ด การ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลอาชี ว อนามั ย การ
คนควาวิจัย และการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง

4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก แบบ ก2
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 43 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
31 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
31 หนวยกิต
31 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
31 หนวยกิต
แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก (562)700
พย.ก (562)701
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
และการวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)702
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1 หนวยกิต
และการใชผลการวิจัย
พย.ก (562)703
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ก (562)704
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ก (562)706
พย.อช (568)710
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3 หนวยกิต
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
พย.อช (568)711
2 หนวยกิต
วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
2 หนวยกิต
พย.อช (568)700
พย.อช (568)703
การพยาบาลอาชีวอนามัย 1
2 หนวยกิต
การพยาบาลอาชีวอนามัย 2
2 หนวยกิต
พย.อช (568)704
พย.อช (568)705
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1
2 หนวยกิต
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
3 หนวยกิต
พย.อช (568)706
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
3 หนวยกิต
พย.อช (568)712
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมมี
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ
พย.อช (568)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย

ไมมี
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
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หมายเหตุ:

ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาในขอ 1.1.

5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก
แบบ ก 2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พย.อช (568)700 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.อช (568)703 การพยาบาลอาชีวอนามัย 1
พย.อช (568)710 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3(3/3-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.อช (568)711 อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
รวม
13 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
หนวยกิต
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
3(2/2-1/ฝ)
และการวิเคราะหขอมูล
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2(1/1-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
พย.อช (568)704 การพยาบาลอาชีวอนามัย 2
พย.อช (568)705 การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1
2(0/0-2/ฝ)
11 หนวยกิต
รวม
หนวยกิต
ภาคการศึกษาฤดูรอน
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.อช (568)712 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
4 หนวยกิต
รวม
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.อช (568)706
พย.อช (568)799

หนวยกิต
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
3(0/0-3/ฝ)
6(0/0-6/ฝ)
วิทยานิพนธปริญญาโท
9 หนวยกิต
รวม
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
6(0/0-6/ฝ)
พย.อช (568)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
6 หนวยกิต
รวม
6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคปกติ
และแผน ข ภาคพิเศษ
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 43 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
37 หนวยกิต
37 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
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พย.ก (562)700
พย.ก (562)701
พย.ก (562)702

แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
และการวิเคราะหขอมูล
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
การพยาบาลอาชีวอนามัย 1
การพยาบาลอาชีวอนามัย 2
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 3
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง

35 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต

1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก (562)703
พย.ก (562)704
2 หนวยกิต
พย.ก (562)706
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.อช (568)710
พย.อช (568)711
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.อช (568)700
พย.อช (568)703
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.อช (568)704
2 หนวยกิต
พย.อช (568)705
พย.อช (568)706
3 หนวยกิต
4 หนวยกิต
พย.อช (568)709
พย.อช (568)712
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
2 หนวยกิต
พย.อช (568)707 การพยาบาลอาชีวอนามัย 3
2 หนวยกิต
หรือ พย.อช (568)708 การคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพและการจัดการ 2 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
พย.อช (568)798 การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ: กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึงกระบวนวิชาในขอ 1.1.

7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ข ภาคปกติ
และแผน ข ภาคพิเศษ
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
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พย.อช (568)700
พย.อช (568)703
พย.อช (568)710
พย.อช (568)711
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)701
พย.ก (562)703
พย.ก (562)706
พย.อช (568)704
พย.อช (568)705

การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
การพยาบาลอาชีวอนามัย 1
พิษวิทยาอาชีวอนามัย
อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
รวม
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
และการวิเคราะหขอมูล
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
การพยาบาลอาชีวอนามัย 2
การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1
รวม

ภาคการศึกษาฤดูรอน
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
พย.อช (568)712 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
รวม

2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
2(2/2-0/0)
13 หนวยกิต
หนวยกิต
3(2/2-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
2(0/0-2/ฝ)
11 หนวยกิต
หนวยกิต
1(1/1-0/0)
3(3/3-0/0)
4 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.อช (568)706

การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.อช (568)709
พย.อช (568)798

การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 3
การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
2(2/2-0/0)
5 หนวยกิต
หนวยกิต
4(0/0-4/ฝ)
6(0/0-6/ฝ)
10 หนวยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549)
1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
Master of Nursing Science Program in Advanced Midwifery
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2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภขั้นสูง)
Master of Nursing Science (Advanced Midwifery)
ชื่อยอ พย.ม. (การผดุงครรภขั้นสูง)
M.N.S. (Advanced Midwifery)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวา วิชาชีพการพยาบาลเปนวิชาชีพที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติการใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนในสังคม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงตอการ
เจ็บปวยและภาวะเจ็บปวย วิชาชีพพยาบาลจะพัฒนาไดตองอาศัยพยาบาลที่มีความรูอยางลึกซึ้ง สามารถประยุกต
แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาล ผลงานวิจัย และศาสตรทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีความเชื่อวา กา
รผดุงครรภเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศนและความสัมพันธระหวางมโนทัศนที่สาํ คัญ 4 อยาง ไดแก สตรีวัย
เจริญพันธุ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และการพยาบาล ซึ่งสตรีวัยเจริญพันธุหมายถึงสตรีในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ
คลอด และหลังคลอด ที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม สําหรับสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อยูภายในและภายนอกรอบตัว
ของสตรีทางกายภาพและจิตสังคมซึ่งมีผลตอสุขภาพของสตรี สวนสุขภาพนั้นเปนภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณของ
โครงสราง และการทําหนาที่ของทั้งรางกายและจิตใจของบุคคล บุคคลจะมีสุขภาพดีหากมีการดูแลตนเองเพียงพอ
และตอเนื่อง การผดุงครรภเปนศาสตรและศิลปในการดูแลสตรีและครอบครัวแบบองครวมในระยะกอนตั้งครรภ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งทารกแรกเกิดทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤต และ
ที่มีปญหาซับซอน ใหมีสุขภาพดีและมีความผาสุก โดยการบูรณาการศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ วัฒนธรรม การใชภูมิปญญาทองถิ่น และขอมูลเชิงประจักษ
การจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณระหวางผูเรียนกับผูสอน และระหวางผูเรียนดวยกัน กาเรียนรูเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การรับรู การคิดรวบยอด การคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งแสดงออกโดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสติปญญา
ทักษะ และเจตคติ ผูเรียนเปนผูที่ศึกษาคนควาดวยตนเอง สนใจใฝรูอยางตอเนื่องมีความผูกพันและมีสํานึกในการ
มีสวนรวมที่จะพัฒนาวิชาชีพ ผูสอนเปนผูใหการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผดุงครรภขั้นสูง มุงผลิตผดุงครรภที่มีความรู
อยางลึกซึ้ง มีสมรรถนะดานการผดุงครรภที่เปนเลิศ โดยหลักสูตร แผน ก มุงที่จะผลิตนักวิชาการ นักวิจัย และ
หลักสูตรแผน ข มุงผลิตนักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โดยมหาบัณฑิตของหลังสูตรทั้งสองแผนจะ
เปนผูที่มีความรูความสามารถในการบูรณาการศาสตรทางการผดุงครรภขนสูง ศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการใหบริการในสถานบริการสุขภาพ ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ปฏิบัติการผดุง
ครรภใหครอบครัวประชากรสตรีวัยเจริญพันธุและครอบครัวในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และ
ทารกแรกเกิดทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ และที่มีปญหาซับซอน รวมทั้งมีความรู
ความสามารถในการคนควาวิจัย ตลอดจนนําผลงานวิจัยมาประยุกตในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาศาสตรทางการผดุง
ครรภอยางตอเนื่องและเปนผูนําทางการผดุงครรภ
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จะมีคุณสมบัติดังนี้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
หลักสูตร แผน ข
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และครอบครัวในระยะกอนตั้งครรภ ระยะตั้งครรภ
คลอด และหลังคลอด ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤต และที่มีปญหาซับซอน
รวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดที่ปกติและที่มีภาวะเสี่ยง
3.2.2 เปน นักวิช าการที่ ส ามารถนํา ความรูดา นการ
ผดุงครรภขั้นสูงที่กวางขวางและลึกซึ้งมาประยุกตใน
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค รวมทั้งใหการ
ดูแลสตรีและครอบครัวในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ
คลอด และหลั ง คลอด ทั้ ง ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ ย ง
ภาวะแทรกซ อ น ภาวะวิ ก ฤต และที่ มี ป ญ หาซั บ ซ อ น
ตลอดจนทารกแรกเกิ ด ที่ มี ภ าวะเสี่ ย งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 สามารถทํ า วิจัย เพื่ อ สรางองคค วามรูใหม นํ า
ผลการวิ จั ย มาประยุ ก ต แ ละสามารถใช ค วามรู เ ชิ ง
ประจักษเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการ
ผดุงครรภ
3.2.4 สามารถเปนผูนํา สอน ใหคําแนะนํา เปนที่
ปรึกษาดานวิชาการ การวิจัยเกี่ยวกับการผดุงครรภ
เพื่อการดูแลสุขภาพของสตรีและครอบครัวในระยะ
กอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด รวมทั้ง
ทารกแรกเกิด
3.2.5 สามารถติดตอประสานงานและทํางานรวมกับ
บุคลากรในทีมสุขภาพและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีทักษะ
ในการจัดการเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพ
3.2.6 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม มี
ความเปนอิสระ มีเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติ ภายใต
ขอบเขตของวิชาชีพในการดําเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพการผดุงครรภอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
3.2.7 มุงพัฒนาตนเองในดานวิชาการการบริหารการ
ปฏิบัติการผดุงครรภ การคนควาวิจัย และการศึกษาหา
ความรูอยางตอเนื่อง

3.2.1 มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในการดูแลสตรี
และครอบครั ว ในระยะก อ นตั้ ง ครรภ ระยะตั้ ง ครรภ
คลอด และหลั ง คลอด ทั้ ง ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ ย ง
ภาวะแทรกซ อ น ภาวะวิ ก ฤต และที่ มี ป ญ หาซั บ ซ อ น
รวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดที่ปกติและที่มีภาวะเสี่ยง
3.2.2 เปนผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ในการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค รวมทั้งใหการ
ดูแลสตรีและครอบครัวในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ
คลอด และหลังคลอด ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง
ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤตและที่มีปญหาซับซอน
ตลอดจนทารกแรกเกิดที่ปกติและมีภาวะเสี่ยง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 สามารถวิเคราะห วิพากษงานวิจัย นําผลการวิจัย
ไปใชและสามารถใชความรูเชิงประจักษเปนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ
3.2.4 สามารถเปนผูนํา สอน ใหคําแนะนํา ใหการ
ปรึกษาและเปนที่ปรึกษาดานการปฏิบัติ และการนํา
ผลการวิจัยมาใชในการดูแลุขภาพของสตรีและครอบครัว
ในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
รวมทั้งทารกแรกเกิด
3.2.5 สามารถติดตอประสานงานและทํางานรวมกับ
บุคลากรในทีมสุขภาพและผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีทักษะ
ในการจัดการเกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพ
3.2.6 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม มี
ความเปนอิสระ มีเอกสิทธิ์ในการปฏิบัติ ภายใตขอบเขต
ของวิชาชีพในการดําเนินการปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการผดุงครรภอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ
สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
3.2.7 มุงพัฒนาตนเองในดานวิชาการการบริหารการ
ปฏิบัติการผดุงครรภ การคนควาวิจัย และการศึกษาหา
ความรูอยางตอเนื่อง

4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ก แบบ ก2
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
27 หนวยกิต
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พย.ก (562)701

แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
1 หนวยกิต
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
2 หนวยกิต
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พย.ก (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.ผด (569)701 การผดุงครรภขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ผด (569)702 การผดุงครรภขั้นสูง 2
พย.ผด (569)703 การผดุงครรภขั้นสูง 3
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ผด (569)704 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
พย.ผด (569)705 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2
พย.ผด (569)706 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 3
2 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
พย.ผด (569)709 ประเด็นและแนวโนมทางการผดุงครรภ
3 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา
ไมมี
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมมี
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
พย.ผด (569)799 วิทยานิพนธปริญญาโท
12 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี

5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง
แผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
3(2/2-1/ฝ)
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
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พย.ก (562)705
พย.ผด (569)701
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)702
พย.ก (562)706
พย.ผด (569)702
พย.ผด (569)703
พย.ผด (569)704

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก (562)703
พย.ผด (569)705
พย.ผด (569)706
พย.ผด (569)799

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ผด (569)799

การพัฒนาสมรรถนะผูปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การผดุงครรภขั้นสูง 1
รวม
การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
การผดุงครรภขั้นสูง 2
การผดุงครรภข้นั สูง 3
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1
รวม
ปที่ 2
ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 3
วิทยานิพนธปริญญาโท
วิชาเลือก
รวม
วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม

2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
2(2/2-0/0)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
1(1/1-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(0/0-2/ฝ)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
2(2/2-0/0)
2(0/0-2/ฝ)
2(0/0-2/ฝ)
3(0/0-3/ฝ)
3(3/3-0/0)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
9(0/0-9/ฝ)
9 หนวยกิต

6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 42 หนวยกิต ประกอบดวย
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
33 หนวยกิต
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พย.ก (562)701

แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
การวิเคราะหขอมูล
1 หนวยกิต
พย.ก (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
2 หนวยกิต
พย.ก (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
พย.ก (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
พย.ผด (569)701 การผดุงครรภขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ผด (569)702 การผดุงครรภขั้นสูง 2
พย.ผด (569)703 การผดุงครรภขั้นสูง 3
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ผด (569)704 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1
2 หนวยกิต
พย.ผด (569)705 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2
พย.ผด (569)706 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 3
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ผด (569)707 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 4
พย.ผด (569)708 สัมมนาปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง
3 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
พย.ผด (569)709 ประเด็นและปญหาทางการผดุงครรภ
3 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจํา
สาขาวิชา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. การคนควาแบบอิสระ
พย.ผด (569)798 การคนควาแบบอิสระ
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ไมมี
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะหมายถึงกระบวนวิชาตามขอ 1.1

ไมมี
ไมมี
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต

7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภขั้นสูง แผน ข ภาคปกติ
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
3(2/2-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
พย.ก (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง
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พย.ผด (569)701

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
การผดุงครรภขั้นสูง 1
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ก (562)702
พย.ก (562)706
พย.ผด (569)702
พย.ผด (569)703
พย.ผด (569)704
ภาคฤดูรอน
พย.ผด (569)705
พย.ผด (569)706

การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและ
การใชผลการวิจัย
การประเมินสุขภาพขั้นสูง
การผดุงครรภขั้นสูง 2
การผดุงครรภขั้นสูง 3
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1
รวม
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 3
รวม

3(3/3-0/0)
2(2/2-0/0)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
1(1/1-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
2(0/0-2/ฝ)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
2(0/0-2/ฝ)
2(0/0-2/ฝ)
4 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก (562)703
พย.ผด (569)707
พย.ผด (569)708
พย.ผด (569)798

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.ผด (569)798

ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 4
สัมมนาปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง
การคนควาแบบอิสระ
วิชาเลือก
รวม
การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
2(2/2-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
3(3/3-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
3(3/3-0/0)
14 หนวยกิต
หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
3 หนวยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
1. ชื่อหลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
Master of Nursing Science Program in Community Nursing
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ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลชุมชน)
Master of Nursing Science (Community Nursing)
ชื่อยอ พย.ม. (การพยาบาลชุมชน)
M.N.S. (Community Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวาการพยาบาลเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติการ
พยาบาล โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถอธิบายเหตุผลของการกระทําได พยาบาลระดับ
บัณฑิตศึกษาตองเปนผูนําทางการพยาบาลได
ไมวาจะเปนผูนําทางวิชาการและการพยาบาล ผูบริหาร และ
ผูนิเทศ และเปนผูเชี่ยวชาญในการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาวิช าการพยาบาลชุม ชน
คณะพยาบาลศาสตร
หลักสูต รพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความเชื่อวา การปฏิบัติการพยาบาลชุมชนขั้นสูง มีความจําเปนและมีความสําคัญตอ
สุขภาวะของประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และมีความเชื่อวา มนุษย
ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาได การมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเปน
วิธีการสรางองคความรูที่ทุกคนยอมรับและนําสูการปฏิบัตดิ านการสรางเสริมสุขภาพการบําบัดรักษาพยาบาล การ
ดูแลตอเนื่องแบบองคกรรวมแบบชุมชน ครอบครัว และโรงเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การผลิตพยาบาลในระดับมหาบัณฑิต การพยาบาลชุมชนของแผน ก จึงมุงเนนการผลิต
นักวิชาการ นักวิจัย และในแผน ข จะมุงเนนใหเปนนักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมหาบัณฑิตของ
หลักสูตรทั้ง 2 แผน จะเปนผูที่สามารถนําความรูดานการพยาบาลขั้นสูง ดานระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ
และศาสตรที่เกี่ยวของมาประยุกตใชทําการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพบริการในการปฏิบัติการ
พยาบาลชุ ม ชนได อ ย า งต อ เนื่ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถให ก ารดู แ ลแบบองค ร วมแก ป ระชาชน
ทุกเพศทุกวัย ทั้งในบาน ในโรงเรียน และชุมชน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการสงเสริมศักยภาพของผูเรียน
ใหสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่องและอิสระ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชน มีการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางผูเรียน อาจารย ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนสามารถวิเคราะห สังเคราะห
เพื่อการพัฒนาทักษะ การคิด การปฏิบัติอยางเปนระบบ และการเปนผูนํา ทั้งนี้ อาจารยในระดับบัณฑิตศึกษาจะ
เปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนและสงเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอน เพื่อเอื้อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
พัฒนาตนเอง มีความผูกพันและสํานึกในความมีสวนรวม ที่จะพัฒนาวิชาชีพ ระบบบริการพยาบาลชุมชนและ
สังคม
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ใหมีคุณสมบัติดังนี้
1) เปนผูมีความรูดานการพยาบาลชุมชนขั้นสูง สามารถทําวิจัย สามารถสอนและเปนที่ปรึกษาดาน
วิชาการ ดานการวิจัยทางการพยาบาลชุมชน ตลอดจนสามารถประเมินผลการบริการพยาบาลชุมชนได
2) เปน นักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลชุ ม ชนขั้น สูงทั้ งในระดั บ ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ สามารถวิเคราะห วิจารณและนําผลการวิจัยไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลชุมชน สามารถสอนและเปนที่ปรึกษาดานการพยาบาลชุมชนใหแกบุคลากรในทีมสุขภาพและบุคคลอื่น
ตลอดจนสามารถประเมินผลการบริการพยาบาลชุมชนได
3) มีความเปนผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการดานวิชาการและดานบริการพยาบาล
ชุมชนขั้นสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประสานทรัพยากรและความรวมมือจากแหลงประโยชนเพื่อแกปญหา
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพและปองกัน
ภาวะคุกคามสุขภาพของประชาชนได
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จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล
4. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ก แบบ ก 2
44 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
32 หนวยกิต
32 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
29 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
พย.ช. (570) 717 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 718 การรักษาโรคเบื้องตน
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 719 การสัมมนาวิทยาการระบาด
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
และการวิเคราะหขอมูล
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
1 หนวยกิต
และการใชผลการวิจัย
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาล
2 หนวยกิต
ขั้นสูง
พย.ก. (562) 705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
8 หนวยกิต
โดยเลือก 1 กลุมวิชาจาก
กลุมที่ 1 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พย.ช. (570) 720 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 721 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 1 3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 722 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 2 3 หนวยกิต
กลุมที่ 2 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
พย.ช. (570) 730 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 731 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ขั้นสูง 1
3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 732 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
กลุมที่ 3 การพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียน
พย.ช. (570) 740 การพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 741 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียน
3 หนวยกิต
ขั้นสูง 1
พย.ช. (570) 742 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียน
3 หนวยกิต
ขั้นสูง 2
ไมนอยกวา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
3 หนวยกิต
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ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาได
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. วิทยานิพนธ
พย.ส. (570) 799 วิทยานิพนธปริญญาโท
12 หนวยกิต
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาตางประเทศ
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
ไมมี
5. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชนแผน ก แบบ ก 2
ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
หนวยกิต
พย.ช. (570) 717 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2(2/2-0/0)
2(2/2-0/0)
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ช. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
3(2/2-1/ฝ)
การวิเคราะหขอมูล
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.ก. (562) 705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3(3/3-0/0)
รวม
12 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
2(2/2-0/0)
พย.ช. (570) 718 การรักษาโรคเบื้องตน
พย.ช. (570) 719 การสัมมนาวิทยาการระบาด
2(2/2-0/0)
1(1/1-0/0)
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
พย.ก. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
พย.ก. (562) 706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
9 หนวยกิต
รวม
หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ทฤษฎี)
2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
3(3/3-0/0)
5 หนวยกิต
รวม

ปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ปฏิบัติ1)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ปฏิบัติ2)
พย.ช. (570) 799 วิทยานิพนธปริญญาโท
รวม
ภาคเรียนที่ 2

หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
3(0/0-3/ฝ)
6(0/0-6/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
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รวม

6(0/0-6/ฝ)
6 หนวยกิต

- 66 6. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ
44 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
38 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
38 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
32 หนวยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 717 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 718 การรักษาโรคเบื้องตน
พย.ช. (570) 719 การสัมมนาวิทยาการระบาด
2 หนวยกิต
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
และการวิเคราะหขอมูล
1 หนวยกิต
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
2 หนวยกิต
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
พย.ก. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
พย.ก. (562) 705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
พย.ก. (562) 706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2 หนวยกิต
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
11 หนวยกิต
โดยเลือก 1 กลุมวิชาจาก
กลุมที่ 1 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
พย.ช. (570) 720 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 721 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 1
3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 722 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 2
3 หนวยกิต
พย.ส. (570) 723 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 3
3 หนวยกิต
กลุมที่ 2 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
พย.ช. (570) 730 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 731 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง 1 3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 732 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง 2 3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 733 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง 3 3 หนวยกิต
กลุมที่ 3 การพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียน
2 หนวยกิต
พย.ช. (570) 740 การพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง
พย.ช. (570) 741 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง 1 3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 742 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบตั ิโรงเรียนขั้นสูง 2 3 หนวยกิต
พย.ช. (570) 743 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง 3 3 หนวยกิต
ไมนอยกวา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
6 หนวยกิต
ทั้งนี้นักศึกษาอาจเลือกกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาได
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ไมมี
ข. การคนควาแบบอิสระ
พย.ช. (570) 798 การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
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ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ
ไมมี

7. แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
แผน ข ภาคพิเศษ
ปที่ 1
หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 1
2(2/2-0/0)
พย.ช. (570) 717 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
พย.ก. (562) 700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.ก. (562) 701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและ
3(2/2-1/ฝ)
การวิเคราะหขอมูล
พย.ก. (562) 703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
3(3/3-0/0)
พย.ก. (562) 705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
รวม
12 หนวยกิต
ภาคเรียนที่ 2
หนวยกิต
2(2/2-0/0)
พย.ช. (570) 718 การรักษาโรคเบื้องตน
พย.ช. (570) 719 การสัมมนาวิทยาการระบาด
2(2/2-0/0)
1(1/1-0/0)
พย.ก. (562) 702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ
และการใชผลการวิจัย
พย.ก. (562) 704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
2(1/1-1/ฝ)
พย.ก. (562) 706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
รวม
9 หนวยกิต
หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ทฤษฎี)
2(2/2-0/0)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ปฏิบัติ1)
3(0/0-3/ฝ)
5 หนวยกิต
รวม

ปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ปฏิบัติ2)
กระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 (ปฏิบัติ3)
พย.ช. (570) 798 การคนควาแบบอิสระ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
พย.ช. (570) 798 การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
3(0/0-3/ฝ)
3(0/0-3/ฝ)
3(0/0-3/ฝ)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
6(6/6-0/0)
3(0/0-3/ฝ)
9 หนวยกิต

- 68 -

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
กระบวนวิชาที่เปดสอนในคณะพยาบาลศาสตร
พย.ส (551)701 วัฒนธรรม สุขภาพและการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGC (551)701 CULTURE, HEALTH AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย และแนวทางที่จะนําไปใช
ในการแกไขปญหาทางการพยาบาล โดยการศึกษาพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัยและการเจ็บปวยของ
ประชาชน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และศึกษากรณีตัวอยางของความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
อนามัย
พย.ส (551) 702 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGC (551)702 HEALTH IMPACT ASSESSMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดและกระบวนทัศนทางสุขภาพ แนวคิด หลักการและกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ แนวคิด หลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แนวคิดหลักการการประเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมและทางสังคม และกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย
2(2/2-0/0)
พย.พ (552)710 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
NGF (552)710 CURRICULUM AND INSTRUCTION IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาทฤษฎีหลักสูตร ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน และทฤษฎีการพยาบาลที่ใชเปนพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาพยาบาล รวมทั้งกลวิธีการจัดการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา และการสอนวิชาการพยาบาล
พย.พ (552)720 โภชนศาสตรและสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGF (552)720 NUTRITION AND HEALTH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สารอาหารและการเผาผลาญสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการในบุคคลและชุมชน โภชนศาสตร
ในบุคคลทุกกลุมอายุ การใชอาหารในการบําบัดโรค อาหารและวัฒนธรรม พฤติกรรมการกินและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ความปลอดภัยของอาหาร การเลือกซื้ออาหาร มาตรฐานอาหารและการคุมครอง
ผูบริโภค การใหโภชนศาสตรศึกษาและการใชสื่อในการใหโภชนศาสตรศึกษา ประเด็นและแนวโนมในการวิจัย
ทางโภชนศาสตร
พย.อย (553)718 มโนทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
3(3/3-0/0)
NGM (553)718 CONCEPT AND THEORETICAL ASPECT OF NURSING CARE IN CHRONIC ILLNESS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
มโนทัศนและทฤษฎีเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน ระบบความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพและครอบครัว ปญหาและความตองการของผูปวยเรื้อรัง
และผูดูแล ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของพยาบาลในการดูแล ปองกันและสงเสริมสุขภาพของผูปวยและ
ผูดูแลในระบบบริการสุขภาพที่แตกตางกัน วิเคราะหวิจารณงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพยาบาลในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง

- 69 พย.อย (553)719 การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผูปวยมะเร็ง
3(3/3-0/0)
NGM (553)719 ADVANCED CANCER NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ระบาดวิทยาของมะเร็ง สาเหตุการเกิดมะเร็ง อาการและอาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การประเมินและ
การตรวจหาเพื่อปองกัน และตรวจพบมะเร็ง วิธีการรักษาโรคมะเร็งและอาการขางเคียงที่เกิดจากการรักษา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูปวยมะเร็ง และผูรอดชีวิตจากมะเร็ง ระบบบริการเพื่อการดูแลผูปวย
มะเร็ง ประเด็นและแนวโนมทางวิชาชีพที่เกี่ยวกับผูปวยมะเร็ง ผูรอดชีวิตจากมะเร็ง และพยาบาลผูปวยมะเร็ง
พย.อย (553)720 เภสัชวิทยาประยุกตสําหรับการปฏิบัติทางคลินิก
2(2/2-0/0)
NGM (553)720 APPLIED PHARMACOLOGY FOR CLINICAL PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการเกี่ยวกับเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาล หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารยาสําหรับ
ผูปวยที่มีปญหาสุขภาพเฉียบพลัน ซับซอน และเรื้อรัง การพยาบาลผูปวยที่ไดรับยาเพื่อการบําบัดปญหาในระบบ
ตางๆ บทบาทของพยาบาลผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเกี่ยวกับการบริหารยา ในผูปวยที่มีปญหาสุขภาพเฉียบพลัน
ซับซอน และเรื้อรัง บทบาทของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับการบริหารยาตามขอบเขตของกฎหมายและจริยธรรม
พย.กม (555)710 บทบาทของพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
2(2/2-0/0)
NGP (555)710 PEDIATRIC CLINICAL NURSE SPECIALIST ROLE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความเปนมาของพยาบาลผูเชี่ยวชาญ และพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร แนวคิด
ของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ความรับผิดชอบ ความสามารถ และการพัฒนาบทบาทของผูเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร มโนทัศนและทฤษฎีที่เกี่ยวของ และการนําไปใชในการปฏิบัติบทบาทของ
พยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ปญหา ประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
บทบาทของพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
พย.กม (555)711 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
3(2/2-1/ฝ)
NGP (555)711 ADVANCED PEDIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม (555)710 หรือเรียนพรอมกับ พย.กม (555)710
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการประเมินสุขภาพทีส่ มบูรณแบบ และการพยาบาลแบบองครวมแกเด็กปกติ
เพื่อปองกันการเจ็บปวยและสงเสริมสุขภาพ และการฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพที่สมบูรณแบบและการใหการ
พยาบาลแบบองครวมแกเด็กปกติ
พย.กม (555)712 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
4(4/4-0/0)
NGP (555)712 ADVANCED PEDIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม (555)711
หลักการ มโนทัศน และปญหาที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยในเด็ก บทบาทของพยาบาลผูเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ดานการใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูปวยเด็ก ตลอดจนประเด็นและ
แนวโนมในการดูแลสุขภาพผูปวยเด็ก
พย.กม (555)713 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
NGP (555)713 PRACTICUM IN ADVANCED PEDIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม (555)711
การฝกปฏิบัติการทักษะการพยาบาลกุมารเวชศาสตรชั้นสูง

2(0/0-2/ฝ)

- 70 พย.กม (555)714 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
2(0/0-2/ฝ)
NGP (555)714 PRACTICUM IN ADVANCED PEDIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม (555)713
การฝกปฏิบัติบทบาทของพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
โดยการผสมผสาน
บทบาทดานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการใหการปรึกษา เพื่อใหการ
พยาบาลแบบองครวมแกผูปวยเด็ก
พย.กม (555)715 สุขภาพของเด็กวัยรุนและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGP (555)715 ADOLESCENT HEALTH AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปญหาสุขภาพที่พบบอยในเด็กวัยรุน และบทบาทของพยาบาลในการปองกันปญหาสุขภาพและการดูแล
เด็กวัยรุนที่มีปญหาสุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.กม (555)716 การดูแลเด็กที่มีความตองการการดูแลสุขภาพเปนพิเศษ
NGP (555)716 CARE OF CHILDREN WITH SPECIAL HEALTH CARE NEEDS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักการประเมินความตองการ การปองกันและการดูแลเด็กที่มีปญหาทั้งดานรางกาย พัฒนาการ การ
เรียนรูและจิตสังคม ซึ่งตองการการดูแลเปนพิเศษ โดยคํานึงถึงหลักการดูแลแบบองครวม โดยใชครอบครัวเปน
ศูนยกลาง การมีสวนรวมของชุมชน การคํานึงถึงวัฒนธรรม และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
พย.กม (555)717 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
2(2/2-0/0)
NGP (555)717 SEMINAR IN PEDIATRIC NURSING RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.บพ(558)720
ประเด็นปญหาและแนวโนมการวิจัยทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร การวิเคราะหและประเมินคุณภาพ
ของโครงรางการวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตรที่เลือกสรร
3(3/3-0/0)
พย.กม. (555)718 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
NGP (555)718 ADVANCED PEDIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ภาวะสุขภาพเด็กและปจจัยที่เกี่ยวของ นโยบายและองคกรเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก หลักการเจริญเติบโตของ
เด็ก ทฤษฎีพัฒนาการ และแนวทางการนําไปใช การประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง หลักการดูแลเด็กแบบองครวม
และยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง
การสรางเสริมสุขภาพเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะเสี่ยงรวมทั้งสมรรถนะของ
พยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตรในการสรางเสริมสุขภาพเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะเสี่ยง
พย.กม. (555)719 การพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
3(3/3-0/0)
NGP (555)719 ADVANCED PEDIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม. (555)718
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการดูแลเด็กปวย มโนทัศนหรือปญหาเกี่ยวกับความเจ็บปวยในเด็กและ
การจัดการ ผลกระทบของความเจ็บปวยตอเด็กและครอบครัว การปรับตัวของเด็กปวยและครอบครัว ประเด็น
และแนวโนมเกี่ยวกับการดูแลเด็กปวย รวมทั้งสมรรถนะของพยาบลผูเฃี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
ในการดูแลเด็กปวย

- 71 พย.กม. (555)720 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 1
2(0/0-2/ฝ)
NGP (555)720 PRACTICUM IN ADVANCED PEDIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (562)704 และ พย.กม. (555)718
การฝกปฏิบัติสมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทางคลินิกดานการพยาบาลกุมารเวชศาสตรในการประเมินการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ การประเมินภาวะสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะเสี่ยงโดย
ใชหลักการดูแลเด็กแบบองครวมและยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง และใชความรูทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
ขั้นสูง ศาสตรอื่นๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
4(0/0-4/ฝ)
พย.กม. (555)721 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 2
NGP (555721) PRACTICUM IN ADVANCED PADIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม. (555)719 และ พย.กม. (555)720
การฝกปฏิบัติสมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตรในการดูแลสุขภาพเด็กปวยที่มี
ภาวะซับซอนโดยใชหลักการดูแลเด็กแบบองครวมและยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง และใชความรูทางการพยาบาล
กุมารเวชศาสตรขั้นสูง ศาสตรอื่นๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
พย.กม. (555)722 การฝกปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง 3
3(0/0-3/ฝ)
NGP (555)722 PRACTICUM IN ADVANCED PEDIATRIC NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กม. (555)719 และ พย.กม. (555)720
การฝกปฏิบัติสมรรถนะของผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ในการดูแลสุขภาพเด็กปวยที่มี
ภาวะซับซอนโดยใชหลักการดูแลเด็กแบบองครวมและยึดครอบครัวเปนศูนยกลาง และใชความรูทางการพยาบาล
กุมารเวชศาสตรขั้นสูง ศาสตรอื่นๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ เนนการปฏิบัติการพยาบาลเด็กปวย การ
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ และการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกจากหลักฐานเชิงประจักษ
3(3/3-0/0)
พย.กม. (555)723 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตรขั้นสูง
NGP (555)723 SEMINAR IN ADVANCED PEDIATRIC NURSING PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.กม. (555) 721 หรือ พย.กม. (555)722
การสัมมนาประเด็นปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการปฏิบัติสมรรถนะของพยาบาลผูเชี่ยวชาญทางการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตรในการดูแลเด็กปวยและแนวทางการแกไข รวมทั้งกลวิธีการพัฒนาสมรรถนะพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญทางกุมารเวชศาสตร
พย.กม (555)769 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 1
NGP (555)769 SELECTED TOPICS IN PEDIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.กม (555)779 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 2
NGP (555)769 SELECTED TOPICS IN PEDIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.กม (555)789 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 3
NGP (555)769 SELECTED TOPICS IN PEDIATRIC NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

- 72 พย.กม (555)795 ปญหาพิเศษทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
2(0/0-2/ฝ)
NGP (555)795 SPECIAL PROBLEM IN PEDIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเปนพิเศษทางการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
ภายใตการ
ควบคุมและแนะนําของอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในแตละเรื่องโดยเฉพาะ
2(0/0-2/ฝ)
พย.กม (555)796 การฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กปวย
NGP (555)796 PRACTICES OF NURSING CARE FOR SICK CHILDREN
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
ฝกปฏิบัติการพยาบาลเด็กปวยแบบองครวม โดยใชมโนทัศนและทฤษฎีการพยาบาล รวมทั้งทฤษฎีอื่น
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พย.กม (555)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลกุมาเวชศาสตร
NGP (555)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรบั อนุมัติหัวขอโครงรางแลว
พย.กม (555)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลกุมาเวชศาสตร
NGP (555)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

6(0/0-6/ฝ)

12(0/0-12/ฝ)

3(3/3-0/0)
พย.สจ (556)710 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1
NGMP (556)710 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาสถานภาพปญหาสุขภาพจิตและบทบาทของพยาบาลทางสุขภาพจิตและการพยาบาลทางจิตเวช
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตและการบําบัดรักษา การวินิจฉัยทางสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช กระบวนการของจิตบําบัด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิตครอบครัว กระบวนการของครอบครัวบําบัด
การประเมินผลจิตบําบัดและครอบครัวบําบัด
3(3/3-0/0)
พย.สจ (556)711 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
NGMP (556)711 MENTAL HEALTH AND PHYCHIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ(556)710
ศึกษาวิเคราะหลักษณะงานและขอบเขตการพยาบาลจิตเวชชุมชน แนวคิดและกลวิธีการปองกันปญหา
และการสงเสริมสุขภาพจิตชุมชน การประเมินและการวินิจฉัยปญหาสุขภาพจิตชุมชน การนํากลุม
พย.สจ (556)713 ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1
2(0/0-2/ฝ)
NGMP (556)713 MENTAL HEALTH AND PHYCHIATRIC NURSING PRACTICE I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ (556)710
ฝกปฏิบัติการบําบัดทางจิต เนนสัมพันธภาพระหวางพยาบาลกับผูปวยรายบุคคลและครอบครัว โดยใช
โรงพยาบาลโรคจิตและชุมชนเปนแหลงที่ฝก

- 73 พย.สจ (556)714 ฝกปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
3(0/0-3/ฝ)
NGMP (556)714 MENTAL HEALTH AND PHYCHIATRIC NURSING PRACTICE II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ (556)711
ศึกษาวิเคราะหนโยบายและแผนงานสุขภาพจิตของประเทศ ทดลองนําโครงการที่เสนอในกระบวนวิชา
556711 มาปฏิบัติในโรงพยาบาลโรคจิตหรือชุมชน
2(2/2-0/0)
พย.สจ (556)715 บทบาทพยาบาลทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
NGMP (556)715 ROLE OF MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSE SPECIALIST
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สจ (556)711 หรือเรียนพรอมกับ พย.สจ (556)713
ศึกษาทฤษฎีบทบาท วิวฒ
ั นาการ บทบาทของผูชํานาญการเฉพาะสาขา บทบาทของผูชํานาญการ
ปฏิบัติการพยาบาลทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช รวมทั้งปจจัยสงเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติตามบทบาท และการควบคุมคุณภาพการพยาบาลจิตเวช
2(0/0-2/ฝ)
พย.สจ (556)716 ฝกปฏิบัติบทบาทผูชํานาญการปฏิบัติการพยาบาลทางสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช
NGMP (556)716 ROLE PRACTICUM IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSE SPECIALIST
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ (556)714 หรือเรียนพรอมกับ พย.สจ (556)714 และ พย.สจ (556)715
ศึกษาวิเคราะหงานและฝกบทบาทผูชํานาญการปฏิบัติการพยาบาลทางสุขภาพจิตและจิตเวชเนนการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ซับซอน การควบคุมคุณภาพการพยาบาล และการเปนที่ปรึกษาของบุคลากร
พย.สจ (556)717 ระบาดวิทยาทางปญหาสุขภาพจิต
2(2/2-0/0)
NGMP (556)717 EPIDEMIOLOGY OF MENTAL HEALTH PROBLEM
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักการและขอบเขตทางระบาดวิทยา ธรรมชาติ และสาเหตุของปญหาสุขภาพจิต ขั้นตอนในการ
คัดกรองและการวินิจฉัยปญหาสุขภาพจิต การเฝาระวังการระบาด และนโยบายสุขภาพจิตของประเทศ
พย.สจ (556)718 ประเด็นและแนวโนมของปญหาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2(2/2-0/0)
NGMP (556)718 ISSUES AND TRENDS IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ประเด็นและแนวโนมของปญหาสุขภาพจิต การปฏิบัติ การศึกษา การบริหาร และการวิจัยทางการ
พยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ตลอดทั้งบทบาทของพยาบาลดานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2(2/2-0/0)
พย.สจ (556)719 เทคนิคการปรับพฤติกรรมสําหรับการพยาบาลจิตเวช
NGMP (556)719 BEHAVIOR MODIFICATION FOR PSYCHIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ทฤษฎีการเรียนรู เทคนิคการปรับพฤติกรรม และการประยุกตใชในงานดานสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวช ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษา การบริหาร และการวิจัยดานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พย.สจ (556)720 ฝกปฏิบัติการสอนทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2(0/0-2/ฝ)
NGMP (556)720 TEACHING PRACTICUM IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.พ (552)710 และ พย.สจ (556)711 หรือเรียนพรอมกับ พย.สจ(556)711
ฝกปฏิบัติในบทบาทผูสอนทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช การสอนในหอผูปวยและในหองเรียน

- 74 พย.สจ (556)721 การประเมินปญหาเพื่อการบําบัดทางการพยาบาลจิตเวช
2(1/1-1/ฝ)
NGMP (556)721 ASSESSMENT FOR PSYCHIATRIC NURSING INTERVENTION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กระบวนวิชานี้เปดสอนเปนวิชาเลือกเฉพาะในสาขาวิชา
แนวคิดและหลักการการประเมินปญหาเพื่อการบําบัดทางการพยาบาลจิตเวช การประเมินสภาพผูเปน
โรควิตกกังวล โรคทางอารมณ โรคจิตเภท บุคลิกภาพแปรปรวน และผูติดสารเสพติด เพื่อบําบัดทางการพยาบาล
จิตเวช
พย.สจ (556)722 ชีวภาพกับสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2(2/2-0/0)
NGMP (556)722 BIOLOGICAL ASPECTS IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กระบวนวิชานี้เปดสอนเปนวิชาเลือกเฉพาะในสาขาวิชา
ศึกษาชีวะประสาทวิทยาระดับโมเลกุลและพัฒนาการของโครงสรางประสาท ประสาทกายวิภาค การ
ถายทอดสัญญาณประสาท และจิตเภสัชวิทยา พันธุกรรมทางจิตเวช แนวคิดทางชีวภาพกับความผิดปกติของ
ความคิด ความวิตกกังวล โรคทางจิตอารมณ ความเครียดที่ยาวนาน สารเสพติด และการประยุกตใช
พย.สจ (556)723 จิตพยาธิสรีรวิทยาและจิตเภสัชวิทยาขั้นสูง
(1/1-0/0)
NGMP (556)723 ADVANCED PSYCHOPATHOPHYSIOLOGY AND PSYCHOPHARMACOLOGY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
ศึกษาแนวคิดจิตเวชเชิงพันธุกรรมรวมถึงปจจัยทางชีวภาพ และจิตเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของกับความผิดปกติ
ของความคิด อารมณ พฤติกรรม และ ความผิดปกติทางจิตจากการใชสารเสพติด
พย.สจ. (556)724 การประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1(1/1-0/0)
NGMP (556) 724 ADVANCED ASSESSMENT IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน เรียนพรอมกับ พย.สจ.556723
ศึกษาแนวคิดและหลักการการประเมินปญหาเพื่อการบําบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
การสัมภาษณทางจิตเวช การตรวจสภาพจิต และ การประเมินสุขภาพบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเวช
พย.สจ. (556)725 การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิต 1(0/0-1/ฝ)
และจิตเวช
NGMP (556) 725 PRACTICUM IN ADVANCED ASSESSMENT IN MENTAL HEALTH AND
PSYCHIAITRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ. (556)724
การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูงเพื่อการบําบัดทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การ
สัมภาษณทางจิตเวช การตรวจสภาพจิต การประมวลจิตพลวัตรเฉพาะโรค และการประเมินสุขภาพบุคคลที่มีความ
ผิดปกติทางจิตเวช
พย.สจ. (556)726 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
2(2/2-0/0)
NG.MP (556) 726 ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSINT I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาภาวะสุขภาพจิต และอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมที่มีตอภาวะสุขภาพจิตของบุคคลและ ครอบครัว
คุณลักษณะและบทบาทหนาที่ของพยาบาลจิตเวชในการพยาบาลเพื่อการบําบัดทางจิตรายบุคคล และครอบครัว
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวกับการใชกระบวนการและเทคนิคในการสงเสริมสุขภาพจิตและการบําบัดทางจิตรายบุคคล
และครอบครัวตลอดจนการประเมินผล

- 75 พย.สจ. (556)727 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
2(2/0-0/0)
NGMP (556) 727 ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
นโยบายของประเทศ และ ระบาดวิทยาเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ลักษณะงานและขอบเขตของการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชชุมชน แนวคิดและหลักการการสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชน รวมทั้งศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับกลุมบําบัด บทบาทผูนํากลุม กลยุทธ และกระบวนการในการทํากลุมบําบัด การ
วิเคราะหและการประเมินในการทํากลุมบําบัด
พย.สจ. (556)728 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 1
2(0/0-2/ฝ)
NGMP (556) 728 PRACTICUM IN ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ (556) 725 และ พย.สจ (556) 726
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง โดยเลือกใชกระบวนการและเทคนิควิธีการในการ
ใหการพยาบาลเพื่อการบําบัดทางจิตรายบุคคลและครอบครัวบําบัด ตามแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลตลอดจน
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิตและการบําบัดทางจิตรายบุคคลและครอบครัวบําบัด
พย.สจ. (556)729 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง 2
3(0/0-3/ฝ)
NGMP (556)729 PRACTICUM IN ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ. (556) 727
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงที่เกี่ยวของกับการทํากลุมจิตบําบัดในการสรางเสริม
สุขภาพจิต และในกลุมที่มีความเสี่ยงหรือมีปญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชและหนวยงานใน
ชุมชน การพัฒนาทักษะในการปฎิบัติการสงเสริม ปองกัน และ แกไขปญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
ตลอดจนการประเมินผลการปฎิบัติการพยาบาลตามโครงการที่ไดวางแผนไว
พย.สจ. (556)730 ฝกปฏิบัติการนิเทศงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
2(0/0-2/ฝ)
NGMP (556)730 SUPERVISION PRACTICUM IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ(556)712 หรือเรียนพรอมกับ พย.สจ(556)712 และพย.บพ(558)721
ฝกปฏิบัติการนิเทศงานรวมกับผูบริหารฝายบริการพยาบาลทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
ศึกษานโยบายและระบบการบริหารงานในหนวยงานที่กําหนด เนนการวิเคราะหการตัดสินใจ และการแกปญหา
พย.สจ. (556)731 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
3(3/3-0/0)
NGMP (556)731 SEMINAR IN ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ. (556)728 และ พย.สจ. (556)729
สัมมนาประเด็นและแนวโนมการปฏิบัติบทบาทผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชใน
โรงพยาบาล และสถานบริการสุขภาพในชุมชนตามประสบการณของผูเรียน รวมถึงแนวทางการพัฒนาบทบาท
ผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
พย.สจ. (556)732 การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในกลุมเลือกสรร 3(0/0-3/ฝ)
NGMP (556) 732 PRACTICUM IN ADVANCED MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
FOR SELECTED POPULATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สจ.(556)728 และ พย.สจ.(556)729
การฝกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในกลุมประชากรที่ตองการการดูแลเฉพาะทางดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช โดยคํานึงถึงบริบทสังคม วัฒนธรรม และ สิ่งแวดลอมของแตละกลุม โดยการประยุกตแนวคิด
ทฤษฎีทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตลอดจนการบําบัดตางๆ และการพัฒนาโครงการเพื่อสงเสริม

- 76 สุขภาพจิต และหรือแกไขปญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามความตองการของกลุมประชากรเลือกสรรอยางมี
ประสิทธิภาพ
พย.สจ (556)741 มนุษยสัมพันธกับการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGMP (556)741 HUMAN RELATIONS IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ การวิเคราะห ปญหามนุษยสัมพันธทางการพยาบาลใน
แงปจจัยสงเสริม และปจจัยบั่นทอนมนุษยสัมพันธ การปรับปรุงแกไขปญหามนุษยสัมพันธ โดยเนนทฤษฎีการ
ติดตอแลกเปลี่ยนความคิดและความรูสึก
พย.สจ (556)769 หัวขอเลือกสรรทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 1
NGMP (556)769 SELECTED TOPICS IN MENTAL HEALTH I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.สจ (556)779 หัวขอเลือกสรรทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2
NGMP (556)779 SELECTED TOPICS IN MENTAL HEALTH II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.สจ (556)789 หัวขอเลือกสรรทางสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 3
NGMP (556)769 SELECTED TOPICS IN MENTAL HEALTH III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.สจ (556)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
NGMP (556)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรบั อนุมัติหัวขอโครงรางแลว

6(0/0-6/ฝ)

พย.สจ (556)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
NGMP (556)799 MASTER’S THESIS
เงือนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว
พย.บพ (558)710 การบริหารโรงพยาบาล
NGAD (558)710 HOSPITAL ADMINISTRATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาวิเคราะหระบบบริการสุขภาพและระบบบริหารโรงพยาบาล
และพัสดุของโรงพยาบาล แนวทางในการพัฒนาการบริหารโรงพยาบาล

12(0/0-12/ฝ)

2(2/2-0/0)

การออกแบบการบริหารงบประมาณ

2(2/2-0/0)
พย.บพ (558)721 การบริหารและการนิเทศการพยาบาล
NGAD (558)721 NURSING ADMINISTRATION AND SUPERVISION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีการจัดการรวมสมัย การประยุกตในการบริหารการพยาบาล การวางแผน
การจัดโครงสรางระบบงาน การบริหารบุคคล การอํานวยการและการควบคุมในการบริหารการพยาบาล เนนการ
นิเทศการพยาบาลในคลินิก แนวโนมการบริหารการพยาบาล และการพัฒนาองคการพยาบาล

- 77 พย.บพ (558)723 การควบคุมคุณภาพการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)723 QUALITY CONTROL IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพการพยาบาล แนวคิด และวิธีการควบคุม
คุณภาพทางการพยาบาลทั้งในดานการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนามาตรฐานการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.บพ (558)726 การบริหารบุคคลทางการพยาบาล
NGAD (558)726 NURSING PERSONNEL ADMINISTRATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาวิเคราะหแนวคิด และหลักการการบริหารบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร และการปฐมนิเทศ การ
จําแนกตําแหนง การจัดหนาที่ความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดํารงรักษาทรัพยากรบุคคล
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในอนาคต กลยุทธการบริหารบุคลากร มนุษยสัมพันธ การรวมมือในการปฏิบัติงาน
พลังวิชาชีพและแรงงานสัมพันธและคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร
3(0/0-3/ฝ)
พย.บพ (558)727 ฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
NGAD (558)727 PRACTICUM IN NURSING ADMINISTRATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.บพ(558)726
ฝกปฏิบัติบทบาทผูบริหารการพยาบาล โดยเนนการสังเกต การวิเคราะห และเสนอแนวทางปรับปรุง
การบริหารการพยาบาล
พย.บพ (558)728 การพัฒนาบุคคลทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)728 NURSING PERSONNEL DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎีการเสริมสรางความสามารถดานวิชาการ ทักษะและเจตคติของบุคคล
ทางการพยาบาล กระบวนการ กลยุทธ และปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาบุคคลทางการพยาบาล การพัฒนาตนเอง
โดยเนนการวิเคราะหพฤติกรรม การแสดงออกที่เหมาะสม การฝกความไวในการรับรู การวางแผนเพื่อการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.บพ (558)731 การเขียนเอกสารวิชาการในสาขาพยาบาลศาสตร
NGAD (558)731 WRITING OF NURSING ACADEMIC PAPER
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการใชภาษาและกระบวนการเขียนเอกสารวิชาการ
การพัฒนาความสามารถในการเขียน
เอกสารวิชาการเพื่อการเผยแพร และการฝกเขียนบทความทางวิชาการดานการพยาบาล
3(3/3-0/0)
พย.บพ (558)732 การบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
NGAD (558)732 ADMINISTRATION OF NURSING EDUCATIONAL INSTITUTIONS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาปรัชญาและวิวัฒนาการการจัดการศึกษาพยาบาลหลักและทฤษฎีการบริหารสถาบันการศึกษา
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล กระบวนการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
การวิเคราะหกระบวนการบริหารสถาบันการศึกษาพยาบาลและเสนอแนวทางการพัฒนา

- 78 พย.บพ (558)735 การตลาดการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGAD (558)735 MARKETING IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปรัชญา ศาสตร และกลยุทธทางการตลาดที่สามารถนําไปประยุกตกับการพยาบาล แนวทางปรับปรุง
และพัฒนาการพยาบาลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และขยายโอกาสในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
พย.บพ (558)736 ระบบสารสนเทศการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGAD (558)736 NURSING INFORMATION SYSTEM
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
มโนทัศนของศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององคการ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
สุขภาพและการพยาบาล การประยุกตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ การบริหาร การศึกษา และ
การวิจัยทางการพยาบาล ประเด็นทางสังคมและจริยธรรมในการใชสารสนเทศทางการพยาบาล
พย.บพ (558)737 หัวขอพิเศษทางการบริหารการพยาบาลและการบริการสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGAD (558)737 SELECTED TOPICS IN NURSING ADMINISTRATION AND HEALTH SERVICE SYSTEM
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาหัวขอพิเศษทางการบริหารการพยาบาลและการบริหารสุขภาพภายใตการนิเทศและการชี้แนะของ
อาจารยผูสอน
หมายเหตุ
: ประเมินผลดวยอักษร S หรือ U
พย.บพ. (558)738 การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาลในการจัดการองคการ
2(2/2-0/0)
NGAD (558)738 LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR ORGANIZATIONAL MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การจัดการองคการสุขภาพที่มปี ระสิทธิภาพ นโยบายสุขภาพและผลกระทบของนโยบายสุขภาพตอระบบ
สุขภาพ องคการและปจเจกบุคคล บทบาทของผูนําการพยาบาลในการกําหนดและผลักดันนโยบายในองคการ
สุขภาพ จริยธรรมของผูนําในการกําหนดและผลักดันนโยบาย การพัฒนาผูนําทางการพยาบาลเพื่อการบริหาร
องคการใหมีประสิทธิภาพโดยการประยุกตมโนทัศน ทฤษฎี และผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูนํา และศาสตรที่
เกี่ยวของ
พย.บพ. (558)739 การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)739 MANAGEMENT OF HEALTH CARE AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
มโนทัศน หลักการ ทฤษฎีการจัดการ และการประยุกตในการจัดการองคกรดานการดูแลสุขภาพและการ
พยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพและระบบการพยาบาล กระบวนการจัดการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงาน
ขององคกรดานการดูแลสุขภาพและการพยาบาล การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธในการจัดการเพื่อประสิทธิผล
และประสิทธิภาพขององคกรดานการดูแลสุขภาพและการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมของการจัดการการดูแล
สุขภาพและการพยาบาล

- 79 พย.บพ. (558)740 การบริหารธุรกิจในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)740 BUSINESS ADMINISTRATION IN HEALTH CARE AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ลักษณะ มโนทัศนพื้นฐาน ประวัติและวัตถุประสงค ของการบริหารธุรกิจการดูแล
สุขภาพและการ
พยาบาล กระบวนการบริหารธุรกิจการดูแลสุขภาพและการพยาบาล การจัดทําแผนธุรกิจ บทบาทและสมรรถนะ
ของผูบริหารธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ประเด็นและแนวโนมของการบริหารธุรกิจการดูแลสุขภาพและ
การพยาบาล
พย.บพ. (558)741 การจัดการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
NGAD (558)741 HEALTH SYSTEM RESOURCE MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ทรัพยากรในระบบสุขภาพ ไดแก กําลังคนทางการพยาบาล งบประมาณ พัสดุ ขอมูล/ความรู และปจจัย
ที่มีผลกระทบตอการจัดการทรัพยากร ในระบบสุขภาพ หลักการและกระบวนการ เทคนิค กลยุทธ และการ
ประยุกตเชิงปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากร และจริยธรรมในการจัดการทรัพยากร
พย.บพ. (558)742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2(2/2-0/0)
NGAD (558)742 QUALITY AND OUTCOME MANAGEMENT IN HEALTH CARE AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
มโนทัศนและมุมมองเกี่ยวกับคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
การจัดการคุณภาพทั้ง
องคกร การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพและการพัฒนาตัวชี้วัด เครื่องมือ
ในการจัดการและการพัฒนาคุณภาพ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและการพยาบาล ความหมายและรูปแบบ
ในการวัด/การประเมินผลลัพธทางสุขภาพ การวัดและการจัดการผลลัพธทางสุขภาพและการพยาบาลที่เลือกสรร
บทบาทของพยาบาลในการจัดการคุณภาพและผลลัพธของการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558)743 การจัดการเงินในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)743 FINANCIAL MANAGEMENT IN HEALTH CARE AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักการและมโนทัศนพื้นฐานของการงบประมาณและการวางแผนงบประมาณ การวิเคราะหงบการเงิน
สําหรับการดูแลสุขภาพและการพยาบาล การบัญชี ตนทุนและการวิเคราะหตนทุน หลักการและวิธีการจัดการ
ระบบบัญชีและการเงิน บทบาทและโอกาสสําหรับผูจัดการพยาบาลในการวางแผน จัดการ ควบคุม และพยากรณ
การบัญชีและการเงินสําหรับการดูแลสุขภาพและการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมของการจัดการการบัญชีและ
การเงินสําหรับการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558)744 เศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NDAD (558)744 ECONOMICS IN HEALTH CARE AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
มโนทัศนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร การประยุกตมโนทัศนทางเศรษฐศาสตร ในการดูแลสุขภาพและการ
พยาบาล ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรกับการบริการการดูแลสุขภาพ อุปสงคและอุปทานสําหรับดูแล
สุขภาพและการพยาบาล การประกันสุขภาพและองคกรจัดการภาวะสุขภาพ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร
กลยุทธและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในสถานการณที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตรในการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาล ประเด็นและแนวโนมทางเศรษฐศาสตรที่มีอิทธิพลตอการดูแลสุขภาพและการพยาบาล

- 80 พย.บพ. (558)745 การตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)745 MARKETING IN HEALTH AND NURSING SERVICES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
บริบทและความสําคัญของการตลาดในการบริการสุขภาพและการพยาบาล มโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับ
การตลาดในการบริการสุขภาพและ การพยาบาล ความตองการของลูกคาและผูรับบริการ กระบวนการการตลาด
กลยุทธและเทคนิคทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาแผนการตลาดในการบริการสุขภาพและการ
พยาบาล แนวทางการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมแผนการตลาดในสถานการณจริง ประเด็นสําคัญและแนว
ทางการวิจัยทางการตลาดในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558)746 วิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)746 HEALTH AND NURSING INFORMATICS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการพยาบาล สถานการณการดําเนินการดาน
สารสนเทศทางสุขภาพ และทางการพยาบาลในปจจุบัน การประยุกตวิทยาการสารสนเทศดานสุขภาพและการ
พยาบาลในการบริหาร การบริการ การศึกษา และการวิจัยทางสุขภาพและการพยาบาล รวมทั้งผลกระทบของการ
ดําเนินการดานสารสนเทศตอสถานที่ทํางาน และประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของ
พย.บพ. (558)747 การจัดการโครงการในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)747 PROJECT MANAGEMENT IN HEALTH CARE AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
มโนทัศน กระบวนการ และวิธีการจัดการโครงการ การจัดทํา/การพัฒนา การคัดเลือก การวางแผน
การดําเนินการโครงการ การประเมินผล การติดตาม การควบคุมและการยุติโครงการในการดูแลสุขภาพและการ
พยาบาล บทบาทและความสัมพันธของผูจัดการโครงการในองคกรสุขภาพและการพยาบาล
พย.บพ. (558)748 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1
3(0/0-3/ฝ)
NGAD (558)748 PRACTICUM IN NURSING ADMINISTRATION I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน (558)738, (558)739, (558)740
การฝกปฏิบัติทักษะในดานการบริหารการพยาบาลตามความสนใจของนักศึกษา โดยการประยุกตศาสตร
และศิลปะทางการบริหารการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ ภายใตความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
พย.บพ (558)749 การฝกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2
2(0/0-2/ฝ)
NGAD (558)749 PRACTICUM IN NURSING ADMINISTRATION II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน (558)748
การฝกทักษะการวิเคราะหสถานการณดานการบริหารและการบริการการพยาบาล
การจัดทําและ
ดําเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับการบริหารการพยาบาลที่มุงการปรับปรุงการบริการพยาบาล เนนการประยุกต
มโนทัศน ทฤษฎี ผลการวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการดานการดูแลสุขภาพ

- 81 พย.บพ. (558)750 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการบริหารการพยาบาล
1(1/1-0/0)
NGAD (558)750 SEMINAR IN ISSUES AND TRENDS IN NURSING ADMINISTRATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : (558)749 หรือเรียนพรอมกับ (558)749
การวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่เกิดขึ้นในองคกรดานการดูแลสุขภาพจากประสบการณการฝก
ปฏิบัติการบริหารการพยาบาล การเสนอแนะการประยุกตหลักฐานเชิงประจักษเพื่อการปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อการ
ปรับปรุงองคกรดานการดูแลสุขภาพในยุคปจจุบัน
การวิเคราะหแนวโนมทางการบริหารการพยาบาลรวมทั้ง
ขอเสนอแนะเพื่อการเตรียมการที่เหมาะสมโดยใชหลักฐานความรูเชิงประจักษ
พย.บพ (558)769 หัวขอเลือกสรรทางการบริหารการพยาบาล 1
NGAD (558)769 SELECTED TOPICS IN NURSING ADMINISTRATION I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.บพ (558)779 หัวขอเลือกสรรทางการบริหารการพยาบาล 2
NGAD (558)779 SELECTED TOPICS IN NURSING ADMINISTRATION II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.บพ (558)789 หัวขอเลือกสรรทางการบริหารการพยาบาล 3
NGAD (558)789 SELECTED TOPICS IN NURSING ADMINISTRATION III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.บพ (558)794 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการบริการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGAD (558)794 SEMINAR IN ISSUES AND TRENDS IN NURSING SERVICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ประเด็นและแนวโนมการบริการการพยาบาลสําหรับผูรับบริการที่มีภาวะสุขภาพตางๆ ตั้งแตสุขภาพดี
มีภาวะเสี่ยง เจ็บปวยเฉียบพลัน เจ็บปวยเรื้อรังและอยูในระยะสุดทายของชีวิต และผูรับบริการที่มีลักษณะทาง
วัฒนธรรมเฉพาะ โดยครอบคลุมลักษณะ รูปแบบ การจัดบริการการพยาบาล การประยุกตกระบวนการพยาบาล
และทฤษฎีการพยาบาล การสรางเครือขายและการติดตอสื่อสาร และจริยธรรมในการใหบริการ การมีสวนรวม
ในการดูแลผูรับบริการการพยาบาลของครอบครัว ชุมชนและสังคม แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการการ
พยาบาล สําหรับผูรับบริการที่เลือกสรร
พย.บพ (558)795 สัมมนาประเด็นและแนวโนมการบริหารการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)795 SEMINAR IN ISSUES AND TRENDS IN NURSING ADMINISTRATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.บพ(558)721
ประเด็นและแนวโนมทางการบริหารการพยาบาล การประยุกตแนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาและพัฒนาระบบการบริหารการพยาบาล
พย.บพ (558)796 สัมมนาวิจัยการบริหารการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGAD (558)796 SEMINAR IN NURSING ADMINISTRATION RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.บพ(558)720
การวิพากษงานวิจัยการบริหารการพยาบาล การเขียนโครงการการศึกษาคนควาในหัวขอที่เลือกสรร

- 82 พย.บพ (558)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
NGAD (558)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรบั อนุมัติหัวขอโครงรางแลว
พย.บพ (558)799 วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
NGAD (558)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

6(0/0-6/ฝ)

12(0/0-12/ฝ)

พย.อศ (559)710 การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 1
4(4/4-0/0)
NGMS (559)710 MEDICAL AND SURGICAL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน พันธุกรรม หัวใจ ทางเดินหายใจ สมอง
ไขสันหลัง และเสนประสาทอยางลึกซึ้ง โดยประยุกตทฤษฎี มโนทัศนทางการพยาบาลทั้งดานรางกาย จิตสังคม
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับมโนทัศนทางการพยาบาลและการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตรมาใช
4(4/4-0/0)
พย.อศ (559)711 การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 2
NGMS (559)711 MEDICAL AND SURGICAL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.อศ (559)710
เปนกระบวนวิชาที่ตอเนื่องจากกระบวนวิชา 559710 ศึกษาปญหาที่สําคัญทางการพยาบาล ผูปวยที่มี
ความผิดปกติเกี่ยวกับความไมสมดุลของน้ํา อีเลคโตรลัยท ทางเดินน้ําปสสาวะ ตอมไรทอ ระบบเลือดและทางเดิน
อาหารอยางลึกซึ้ง โดยประยุกตทฤษฎี มโนทัศนทางการพยาบาลทั้งดานรางกาย จิตสังคม และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับมโนทัศนทางการพยาบาลและการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตรมาใช
พย.อศ (559)712 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยทางอายุรกรรม
3(0/0-3/ฝ)
และศัลยกรรมในภาวะวิกฤต
NGMS (559)712 PRACTICUM IN CRISIS INTERVENTION IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.อศ (559)711
ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยอายุรกรรมและศัลยกรรมที่อยูในภาวะวิกฤตและมีปญหาซับซอน โดยการ
ประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ความรูทางดานศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลงานวิจัยตางๆ มาใชในการวิเคราะหปญหา
วางแผนและใหการการพยาบาลที่เหมาะสมตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการปรับปรุงและแกไข
ใหเหมาะสมกับสภาวะของผูปวย
พย.อศ (559)713 ฝกปฏิบัติการสอนวิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและ/หรือศัลยศาสตร 3(0/0-3/ฝ)
NGMS (559)713 TEACHING PRACTICUM IN MEDICAL AND/OR SURGICAL NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.พ(552)710 และ พย.อศ(559)712
การฝกปฏิบัติในบทบาทผูสอนในสาขาที่เลือกทางอายุรศาสตรและ/หรือศัลยศาสตร
การสอนในหอ
ผูปวยและการสอนในหองเรียน

- 83 พย.อศ (559)714 การพยาบาลผูสูงอายุ
3(3/3-0/0)
NGMS (559)714 GERONTOLOGY NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสูงอายุ ไดแก ทฤษฎีวิวัฒนาการ ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎี
ดานจิตวิทยาและสังคม ปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ การปรับตัว การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ
พย.อศ (559)717 มโนทัศนในภาวะวิกฤต
3(3/3-0/0)
NGMS (559)717 CONCEPTS IN CRITICAL CONDITIONS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษามโนทัศนสําคัญเกี่ยวกับภาวะวิกฤตของผูปวยและผูใกลชิด
เนนการประเมินและการพยาบาล
เกี่ยวกับมโนทัศนของความเครียด และความวิตกกังวล ความเจ็บปวด ความผันแปรของการรับความรูสึก ความ
โศกเศราและวาระสุดทายของชีวิตและความตาย
พย.อศ (559)718 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร
1(0/0-1/ฝ)
NGMS (559)718 SEMINAR IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
การวิเคราะหและ
ประเด็นปญหาและแนวโนมการวิจัยทางการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร
ประเมินคุณภาพของโครงการวิจัย และรายงานวิจัยทางการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตรที่เลือกสรร
2(0/0-2/ฝ)
พย.อศ (559)721 ฝกปฏิบัติการนิเทศงานพยาบาลทางอายุรศาสตรและศัลยศาสตร
NGMS (559)721 SUPERVISION PRACTICUM IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.บพ(558)721
ฝกปฏิบัติการวางแผนการนิเทศการพยาบาลในหอผูปวยทางอายุรกรรมและศัลยกรรม
การวางแผน
พัฒนาการพยาบาล การศึกษาและวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งการเสนอแนวทางการแกไข
พย.อศ (559)722 มโนทัศนในการปฏิบัติการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGMS (559)722 CONCEPTS IN NURSING PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
การประเมินและการ
ศึกษามโนทัศนสําคัญเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยและการใหคําแนะนําแกญาติ
พยาบาลผูปวยที่มีความวิตกกังวล ความเจ็บปวด ความผันแปรของการหลับและการรับความรูสึก การสูญเสีย
ภาวะหมดหนทางชวยเหลือ และการสนับสนุนเพื่อดูแลตนเอง
พย.อศ (559)723 ฝกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกอายุรศาสตรและ/หรือศัลยศาสตร 2(0/0-2/ฝ)
NGMS (559)723 CLINICAL PRACTICUM IN MEDICAL AND/OR SURGICAL NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
ฝกปฏิบัติการพยาบาลสมบูรณแบบแกผูปวยอายุรกรรมและ/หรือศัลยกรรมที่มีปญหาซับซอน โดยนํา
กระบวนการพยาบาลและมโนทัศนสําคัญทางการพยาบาลมาใชสําหรับผูปวยเฉพาะราย

- 84 พย.อศ (559)769 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 1
NGMS (559)769 SELECTED TOPICS IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.อศ (559)779 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 2
NGMS (559)779 SELECTED TOPICS IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.อศ (559)789 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร 3
NGMS (559)789 SELECTED TOPICS IN MEDICAL AND SURGICAL NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.อศ (559)799 วิทยานิพนธ
NGMS (559)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

12(0/0-12/ฝ)

พย.ญ (561)710 การพยาบาลผูใหญขั้นสูงในภาวะปกติ
2(2/2-0/0)
NGAN (561)710 ADVANCED ADULT NURSING IN HEALTH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก (567)700 หรือ เรียนพรอมกับ พย.ก (567)700
มโนทัศน ทฤษฎี และงานวิจัยทางการพยาบาล ศาสตรทางสุขภาพ ตลอดจนพฤติกรรมศาสตร
ผสมผสาน ความรูใหเขาใจถึงชีวิตและสุขภาพ องครวมของผูใหญ ครอบคลุมถึงพัฒนาการ วิถีชีวิตและสุขภาพ
การปองกันและสงเสริมสุขภาพ
ตลอดจนการพยาบาลเพื่อชวยใหบุคคลและครอบครัวสามารถคงไวซึ่งชีวิตและ
สุขภาพ
2(2/2-0/0)
พย.ญ (561)711 การพยาบาลผูใหญขั้นสูงในภาวะเจ็บปวย
NGAN (561)711 ADVANCED ADULT NURSING IN ILLNESS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ (561)710
มโนทัศน ทฤษฎี และงานวิจัยจากศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรทางสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร โดย
ผสมผสานความรูใหสามารถเขาใจปญหาสุขภาพในภาวะวิกฤติและเฉียบพลัน ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และภาวะใกล
ตาย การตอบสนองของบุคคลตอภาวะเจ็บปวย ตลอดจนการพยาบาลเพื่อชวยใหผูปวยและครอบครัวสามารถคงไว
ซึ่งชีวิตและสุขภาพ
พย.ญ (561)712 การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญขั้นสูงในภาวะปกติ
2(0/0-2/ฝ)
NGAN (561)712 PRACTICUM IN ADVANCED ADULT NURSING IN HEALTH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ(561)710 หรือ เรียนพรอมกับ พย.ญ(561)710
การฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลผูใหญขั้นสูง โดยเนนการปองกัน และสงเสริมสุขภาพองครวมของ
บุคคลและครอบครัว โดยการประยุกตมโนทัศนและทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตรทางสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหบุคคลและครอบครัว สามารถคงไวซึ่งชีวิตและภาวะสุขภาพ

- 85 พย.ญ (561)713 การปฏิบัติการพยาบาลผูใหญขั้นสูงในภาวะเจ็บปวย
2(0/0-2/ฝ)
NGAN (561)713 PRACTICUM IN ADVANCED ADULT NURSING IN ILLNESS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ.(561)711 หรือ เรียนพรอมกับ พย.ญ(561)711
การฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลผูปวยผูใหญขั้นสูง โดยเนนบทบาทการดูแลผูปวยผูใหญและครอบครัวในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน เจ็บปวยเรื้อรัง และภาวะใกลตาย โดยการประยุกตมโนทัศนและทฤษฎีทางการ
พยาบาลศาสตรทางสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหผูปวยผูใหญในภาวะตางๆ และ
ครอบครัว เพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ
พย.ญ (561)714 พยาธิสรีรวิทยาขั้นสูงสําหรับพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGAN (561)714 ADVANCED PATHOPHYSIOLOGY FOR NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับพยาธิสรีรภาพขัน้ สูง พยาธิสรีรวิทยาขั้นสูงและปญหาสุขภาพที่ซับซอนในความผิดปกติ
ของระบบที่สําคัญ ไดแก ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบไต
และทางเดินปสสาวะ และระบบภูมิคุมกัน
พย.ญ (561)715 บทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญขั้นสูง
2(2/2-0/0)
NGAN (561)715 ROLES OF ADVANCED ADULT PRACTICE NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความเปนมาของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง แนวคิดของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาท ความ
รับผิดชอบและความสามารถของพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง มโนทัศนและทฤษฎีที่เกี่ยวของและการ
นําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญขั้นสูง การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญขั้นสูง ปญหา
ประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญข้นั สูง
พย.ญ (561)716 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2(0/0-2/ฝ)
NGAN (561)716 ADVANCED HEALTH ASSESSESMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การฝกปฏิบัติการประเมินสุขภาพขั้นสูง โดยเนนการพัฒนาทักษะในการประเมินสุขภาพ วิเคราะหปญหา
และวินิจฉัยความผิดปกติและปญหาสุขภาพที่ซับซอนของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบประสาท ระบบไตและทางเดินปสสาวะ และระบบภูมิคุมกัน การประเมินวิเคราะหปญหา และวินิจฉัย
ความผิดปกติและปญหาสุขภาพที่ซับซอนดานจิตใจ อารมณ และสังคม
4(2/2-2/ฝ)
พย.ญ (561)717 การพยาบาลในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
NGAN (561)717 NURSING CARE OF CHRONIC ILLNESS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ.(561)713
มโนทัศนและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยในภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและภาวะใกลตาย ระบบความเชื่อ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ ปญหาและความตองการของผูปวยในภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ภาวะใกลตายและ
ครอบครัว บทบาทของพยาบาลในการดูแล ปองกันและสงเสริมสุขภาพของผูปวยและครอบครัว บทบาทของ
ครอบครัวและชุมชนในการดูแลผูปวยที่มีปญหาเรื้อรัง ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูปวยในภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและ
ภาวะใกลตาย การฝกปฏิบัติการพยาบาลผูปวยในภาวะเจ็บปวยเรื้อรังและภาวะใกลตายและครอบครัว โดยเนน
การบูรณาการความรู ทฤษฎี ผลการวิจัย และประสบการณ เพื่อการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ การแนะนํา ฝกฝน
ผูอื่น การใหคําปรึกษา การเปนผูนําทางคลินิก การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจทางจริยธรรม

- 86 พย.ญ (561)718 การพยาบาลในภาวะวิกฤติ
4(2/2–2/ฝ)
NGAN (561)718 CRITICAL CARE NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ (561)713
แนวคิดการดูแลผูปวยภาวะวิกฤติและมโนทัศนทางการพยาบาลที่เกี่ยวของ และการตอบสนองของผูปวย
ผูใหญและครอบครัวตอภาวะวิกฤติ การฝกปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูปวยผูใหญในภาวะวิกฤติโดยเนนการบูร
ณาการความรู ทฤษฎี ผลการวิจัย และประสบการณ เพื่อการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ การแนะนําฝกฝนผูอื่น
การใหคําปรึกษา การเปนผูนําทางคลินิก การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และการตัดสินใจทางจริยธรรม
2(2/2-0/0)
พย.ญ (561)719 การประยุกตการวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาล
NGAN (561)719 RESEARCH UTILIZATION IN NURSING PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดเกี่ยวกับวิจัยทางการพยาบาลผูใหญ การวิจัยกับการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ประเด็นและ
แนวโนมการวิจัยทางการพยาบาลผูใหญ การใชผลงานวิจัยในการพยาบาลผูใหญทางคลินิก แนวทางการประเมิน
การใชผลงานวิจัยในการปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ
พย.ญ (561)720 ฝกปฏิบัติการสอนวิชาการพยาบาลผูใหญ
2(0/0-2/ฝ)
NGAN (561)720 TEACHING PRACTICUM IN ADULT NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.พ (552)710
การฝกปฏิบัติในบทบาท ผูสอนในสาขาที่เลือกทางการพยาบาลผูใหญ การสอนในหอผูปวย และการสอน
ในหองเรียน
พย.ญ (561)721 ฝกปฏิบัติการนิเทศงานพยาบาลผูใหญ
2(0/0-2/ฝ)
NGAN (561)721 SUPERVISON PRACTICUM IN ADULT NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.บพ (558)721
ฝกปฏิบัติการวางแผนการนิเทศการพยาบาลทางการพยาบาลผูใหญในหอผูปวย การวางแผนพัฒนาการ
พยาบาล การศึกษาและวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งการเสนอแนวทางการแกไข
พย.ญ (561)722 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผูใหญ
NGAN (561)722 RESEARCH SEMINAR IN ADULT NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี

1(1/0-0/0)

2(2/2-0/0)
พย.ญ. (561)723 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
NGAN (561)723 ADVANCED NURSING IN ADULT I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (562)700 หรือ เรียนพรอมกับ พย.ก. (562)700
มโนทัศน ทฤษฏี และงานวิจัยจากศาสตรการพยาบาลผูใหญ ศาสตรทางสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร
พยาธิสรีรวิทยาและกลไกการเกิดอาการผิดปกติที่พบบอย การประเมินทางคลินิกขั้นสูง และการจัดการกับอาการ
ในภาวะเจ็บปวย ตลอดจนการประยุกตงานวิจัยทางการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลผูใหญ
และการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพองครวม

- 87 พย.ญ. (561)724 การพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
2(2/2-0/0)
NGAN (561)724 ADVANCED NURSING IN ADULT II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)723
มโนทัศน ทฤษฎี และงานวิจัยจากศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรทางสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร โดย
ผสมผสานความรูใหเกิดความเขาใจปญหาสุขภาพในภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉิน ภาวะเจ็บปวยวิกฤต ภาวะ
เจ็บปวยเรื้อรัง และภาวะใกลตาย การตอบสนองของบุคคลตอภาวะเจ็บปวย ตลอดจนการพยาบาลเพื่อชวยให
ผูปวยและครอบครัวสามารถคงไวซึ่งชีวิตและสุขภาพ
2(0/0-2/ฝ)
พย.ญ. (561)725 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 1
NGAN (561)725 ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULT I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)723)หรือ เรียนพรอมกับ พย.ญ. (561)723
ฝกปฏิบัติการประเมินทางคลินิกขั้นสูง การวินิจฉัยการตอบสนองของผูใหญตอโรคและความเจ็บปวย และ
การจัดการกับอาการในภาวะเจ็บปวย โดยการประยุกตมโนทัศน ทฤษฏีและงานวิจัยจากศาสตรการพยาบาลผูใหญ
ศาสตรทางสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร และหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลผูใหญ ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อชวยใหบุคคลและครอบครัวสามารถคงไวซึ่งชีวิตและสุขภาพแบบองครวม
2(0/0-2/ฝ)
พย.ญ. (561)726 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ 2
NGAN (561)726 ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULT II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)724 หรือ เรียนพรอมกับ พย.ญ. (561)724
ฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะเจ็บปวย โดยเนนบทบาทการดูแลผูใหญและ
ครอบครัวในภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉิน ภาวะเจ็บปวยวิกฤต ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง และภาวะใกลตาย โดย
การประยุกตมโนทัศนและทฤษฎีทางการพยาบาล ศาสตรทางสุขภาพ พฤติกรรมศาสตร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อชวยใหผูปวยผูใหญในภาวะตาง ๆ และครอบครัว คงไวซึ่งภาวะสุขภาพแบบองครวม
2(0/0-2/ฝ)
พย.ญ. (561)727 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
ตามปรากฏการณทางคลินิก
NGAN (561)727 ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULT WITH CLINICAL PHENOMENA
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (562)704 และ พย.ญ. (561)726
ฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญโดยเนนการปฏิบัติการพยาบาลตามปรากฏการณทาง
คลินิกในกลุมผูใชบริการที่นักศึกษาสนใจ โดยประยุกตมโนทัศนและศาสตร ทางการพยาบาลศาสตรทางสุขภาพ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ เพื่อชวยใหบุคคลและครอบครัวใหสามารถคงไว
ซึ่งภาวะสุขภาพและความผาสุกในชีวิต
พย.ญ. (561)728 ประเด็นและแนวโนมการพยาบาลผูใหญ
2(2/2-0/0)
NGAN (561)728 ADVANCED NURSING ISSUES AND TRENDS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727
ประเด็นและแนวโนมที่เลือกสรรทางการพยาบาลผูใหญ ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบ ตอภาวะสุขภาพ
ของผูใหญในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต และ ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
รวมถึงภาวะใกลตาย

- 88 พย.ญ. (561)729 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3(3/3 – 0/0)
ภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉิน
NGAN (561)729 SEMINAR IN ADVANCED NURSING PRACTICE IN ADULTS WITH ACUTE AND
EMERGENCY ILLNESSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727 และ เรียนพรอมกับ พย.ญ. (561)730
สัมมนาวิเคราะหประเด็นปญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะ
เจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉิน ระบุปญหาและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติตามสมรรถนะของผูปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะเจ็บปวยเฉียบพลันและฉุกเฉินตลอดจนครอบครัวได
3(0/0 – 3/ฝ)
พย.ญ. (561)730 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะเจ็บปวย
เฉียบพลันและฉุกเฉิน
NGAN (561)730 ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULTS WITH ACUTE AND
EMERGENCY ILLNESSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลตามบทบาทของผู ป ฏิ บั ติ ก ารพยาบาลขั้ น สู ง ในการดู แ ลผู ใ หญ ภ าวะเจ็ บ ป ว ย
เฉียบพลันและฉุกเฉินและครอบครัว โดยเนนการบูรณาการความรู ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ และหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ พั ฒ นาโครงการตามหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาล รวมทั้ ง ประเมิ น
ผลลัพธการปฏิบัติทางการพยาบาลอยางเปนระบบ
พย.ญ. (561)731 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
3(3/3 – 0/0)
ภาวะเจ็บปวยวิกฤต
NGAN (561)731 SEMINAR IN ADVANCED NURSING PRACTICE IN ADULTS WITH ACUTE AND
CRITICAL ILLNESSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727 และ เรียนพรอมกับ พย.ญ. (561)732
สัมมนาวิเคราะหประเด็นปญหาการปฏิบัติตามสมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญ
ภาวะเจ็บปวยวิกฤต ระบุปญหาและแนวทางแกไขในการปฏิบัติตามสมรรถนะของผูปฏิบัติ การพยาบาลขั้นสูง
ในผูใหญภาวะเจ็บปวยวิกฤตตลอดจนครอบครัวได
พย.ญ. (561)732 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะเจ็บปวยวิกฤต
3(0/0 – 3/ฝ)
NGAN (561)732 ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULTS WITH ACUTE AND
ILLNESSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727
ฝกปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผูใหญภาวะเจ็บปวยวิกฤต
และครอบครัว โดยเนนการบูรณาการความรู ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวของและ หลักฐานเชิงประจักษพัฒนา
โครงการตามหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งประเมินผลลัพธการปฏิบัติทางการพยาบาล
อยางเปนระบบ

- 89 พย.ญ. (561)733 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง 3(3/3 – 0/0)
NGAN (561)733 SEMINAR IN ADVANCED NURSING PRACTICE IN ADULTS WITH ACUTE AND
CHRONIC ILLNESSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727 และ เรียนพรอมกับ พย.ญ. (561)734
สัม มนาวิ เ คราะหป ระเด็ น ป ญ หาการปฏิบัติ ตามสมรรถนะของผูปฏิ บัติ ก ารพยาบาลขั้น สูง ในผู ใหญ
ภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง ระบุปญหาและแนวทางแกไขในการปฏิบัติตามสมรรถนะของผูปฏิบัติ การพยาบาลขั้นสูง
ในผูใหญภาวะเจ็บปวยเรื้อรังตลอดจนครอบครัวได
พย.ญ. (561)734 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผูใหญภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
3(0/0 – 3/ฝ)
NGAN (561)734 ADVANCED NURSING PRACTICUM IN ADULTS WITH CHRONIC
ILLNESSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ญ. (561)727
ฝกปฏิบัติการพยาบาลตามบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผูใหญภาวะเจ็บปวยเรื้อรัง
และครอบครั ว โดยเน น การบู ร ณาการความรู ทฤษฎี ผลการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ
พัฒนาโครงการตามหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาลรวมทั้งประเมินผลลัพธการปฏิบัติทางการ
พยาบาลอยางเปนระบบ
พย. ญ (561)769 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลผูใหญ 1
NGAN (561)769 SELECTED TOPICS IN ADULT NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.ญ (561)779 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลผูใหญ 2
NGAN (561)779 SELECTED TOPICS IN ADULT NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.ญ (561)789 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลผูใหญ 3
NGAN (561)789 SELECTED TOPICS IN ADULT NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย. ญ (561)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
NGAN (561)798
INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

6(0/0-6/ฝ)

พย.ญ (561)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
NGAN (561)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

12(0/0-12/ฝ)

- 90 พย.ก. (562)700 แนวคิดและทฤษฎีหลักทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGCO (562)700 CONCEPTS AND MAIN THEORIES IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี (เทียบเคียงกับกระบวนวิชา 567700 ในหลักสูตรเกา)
องคประกอบของทฤษฎี ความสัมพันธระหวางความรู ทฤษฎี และศาสตรทางการพยาบาล ทฤษฎีการ
พยาบาลที่เลือกสรร แนวคิด รูปแบบเชิงแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน และทฤษฎีดานจิตสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพยาบาล การวิเคราะหและประเมินทฤษฎี ประเด็นและ
แนวโนมที่เกี่ยวกับการพัฒนา และการใชทฤษฎีการพยาบาล
3(2/2-1/ฝ)
พย.ก. (562)701 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
NGCO (562)701 RESEARCH DESIGN IN NURSING AND DATA ANALYSIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมใน
การวิจัยทางการพยาบาล กระบวนการวิจัยและแบบตางๆ ของการวิจัย ปญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย วัตถุประสงคและคําถามวิจัย สมมติฐานการวิจยั
การออกแบบวิจัยทางการ
พยาบาล ประชากรและตัวอยางสําหรับการวิจัย เครื่องมือวิจัย ประเภทของขอมูลและการรวบรวมขอมูล การ
ประมวลและวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพรผลการวิจัย การเขียนขอเสนอโครงรางการ
วิจัย การวิเคราะหและวิจารณรายงานผลการวิจัย
1(1/1-0/0)
พย.ก. (562)702 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบและการใชผลการวิจัย
NGCO (562)702 SYSTEMATIC REVIEW AND RESEARCH UTILIZATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.ก.(562)701
การจัดการความรูจากการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ การปฏิบัติตามหลักฐาน การใช
ผลการวิจัย บทบาทของพยาบาลในการใชผลการวิจัยกับการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
พย.ก. (562)703 ภาวะผูนําทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
2(2/2-0/0)
NGCO (562)703 NURSING LEADERSHIP IN HEALTH SYSTEM
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี (เทียบเคียงกับกระบวนวิชา 567734 ในหลักสูตรเกา)
การพัฒนาภาวะผูนําในระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพและระบบบริการพยาบาล โดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานภาวะผูนํา ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาภาวะผูนํา จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการ
พยาบาล และการเสริมสรางศักยภาพการเปนผูนํา
พย.ก. (562)704 การพัฒนาสมรรถนะผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
2(2/2-0/0)
NGCO (562)704 COMPETENCY DEVELOPMENT OF ADVANCED PRACTICE NURSES
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี (เทียบเคียงกับกระบวนวิชา 561715 ในหลักสูตรเกา)
แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ความเปนมาของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
สมรรถนะหลักของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง มโนทัศนและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติแตละสมรรถนะหลัก
ของผูปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสูงคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแตละสมรรถนะหลัก
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
สมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

- 91 พย.ก. (562)705 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3(3/3-0/0)
NGCO (562)705 ADVANCED PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี (เทียบเคียงกับกระบวนวิชา 561714 ในหลักสูตรเกา)
แนวคิดเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกตสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พยาธิสรีร
วิทยาและเภสัชวิทยาสําหรับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในปญหาสุขภาพที่ซับซอนเกี่ยวกับความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุมกัน พันธุศาสตร ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ตอมไรทอ ระบบไต ทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธุ
พย.ก. (562)706 การประเมินสุขภาพขั้นสูง
2(1/1 – 1/ฝ)
NGCO (562)706 ADVANCED HEALTH ASSESSMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับกระบวนวิชา พย.ก.(562)705 หรือ พย.อช.(568)710 หรือ
พ.จช.(311)706
แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพขั้นสูง การประเมินและวิเคราะหปญหา สุขภาพ ดานรางกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณโดยการซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจทางหองปฏิบัติการ ทักษะในการประเมิน
วิเคราะหปญหาสุขภาพ และการวินิจฉัยความผิดปกติดานรางกาย จิตใจ สังคม และ จิตวิญญาณที่ซับซอนได
พย.รภ (562)710 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยทางการพยาบาลและการประยุกต
3(3/3-0/0)
NGID (562)710 QUALITATIVE METHODOLOGY IN NURSING RESEARCH AND APPLICATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะสําคัญ จุดเดน และขอจํากัดของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบตางๆ ที่ใชในการวิจัยทางการพยาบาล วิธีเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล
ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหวิจารณรายงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบตางๆ
ที่เกี่ยวกับการวิจัยทางการพยาบาล รวมทั้งการประยุกตในการวิจัยทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
พย.กช (563)700 ประเด็นปญหาโรคติดเชื้อ
NGIC (563)700 ISSUES AND PROBLEMS IN INFECTIONS DISEASE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พื้นฐานจุลชีวทางการแพทยและระบาดวิทยาการติดเชื้อ
แนวคิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน การเกิดโรคติดเชื้อชนิดใหม ระบาดวิทยา กลไกการเกิดโรค
อาการ การวินิจฉัยและการรักษา การเกิดโรคติดเชื้อดื้อยาดานจุลชีพ หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
พย.กช. (563)701 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
2(2/2-0/0)
NGIC (563) 701 ADVANCED INFECTION CONTROL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาความเปนมา ความสําคัญ สถานการณ และผลกระทบของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน
หลักการ นโยบายการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลปองกันและควบคุม
การติดเชื้อขั้นสูง

- 92 พย.กช. (563)702 การพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2
2(2/2-0/0)
NGIC (563)702 ADVANCED INFECTION CONTROL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กช. (563) 701
ศึกษาแนวทางการปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่พบในระบบตางๆ ของรางกาย ในหอ
ผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อในโรงพยาบาลสูง รวมทั้งการติดเชื้อในชุมชน วิเคราะหปญ
 หาและแนวทางการ
แกปญหาการติดเชื้อ และสามารถระบุแนวทางในการปองกันและควบคุมการติดเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ
พย.กช. (563)703 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 1
3(0/0-3/ฝ)
NGIC (563)703 ADVANCED PRACTICE IN INFECTION CONTROL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กช. (563) 702
การฝกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในบทบาทผูชํานาญการดานการควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล
โดยปฏิบัติในบทบาทของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในเรื่องการดูแลผูปวยเพื่อปองกันการติดเชื้อ การเฝาระวังและ
สํารวจความชุกของการติดเชื้อ การสอบสวนการระบาด การนิเทศงาน การใหความรู การประสานงาน การใช
ผลการวิจัย ตลอดจนการวางแผนและเสนอแนวทางการการควบคุมและปองกันการติดเชื้อ
2(2/2-0/0)
พย.กช. (563)704 ระบาดวิทยาการติดเชื้อ
NGIC (563)704 EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาหลักการและขอบเขตของระบาดวิทยา ปจจัยและธรรมชาติของการเกิดโรคติดเชื้อ การวัดการเกิด
โรคและความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อ แหลงขอมูลและดัชนีอนามัย การกระจายของโรคติดเชื้อ การศึกษาทาง
ระบาดวิทยา การเฝาระวังโรคติดเชื้อ หลักการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การสอบสวนการระบาดและการคัด
กรองโรคติดเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน
2(2/2-0/0)
พย.กช. (563)705 สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
NGIC (563)705 SEMINAR IN INFECTION CONTROL NURSING RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (567)720
ประเด็นปญหาและแนวโนมการวิจัยทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ การวิเคราะหและ การ
ประเมินคุณภาพของโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ รวมทั้งพัฒนา
โครงรางการวิจัยทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
3(0/0-3/ฝ)
พย.กช. (563)706 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2
NGIC (563) 706 ADVANCED INFECTION CONTROL NURSION PRACTICE II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กช (563) 703
การฝกปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในบทบาทผูชํานาญการดานการควบคุมการติดเชื้อในระบบรางกายหรือ
หนวยงานที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูงในสถานพยาบาลและในชุมชน โดยปฏิบัติในบทบาทการสอน การเปน
ผูใหและขอคําปรึกษา การประสานความรวมมือ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ การใช
ผลการวิจัย การสรางนวัตกรรมทางการพยาบาล การประกันคุณภาพ และการตัดสินทางจริยธรรมทางการ
พยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ

- 93 พย.กช. (563)707 การฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 3
3(0/0-3/ฝ)
NGIC (563) 707 ADVANCED INFECTION CONTROL NURSING PRACTICE III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.กช. (563) 703 และ พย.กช (563) 706
เปนการฝกปฏิบัติการพยาบาลดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อขั้นสูงในระบบรางกายหรือ
หนวยงานที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อสูงในสถานพยาบาลหรือชุมชน โดยการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกดานการ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ
พย.กช. (563)708 การสัมมนาปฏิบัติการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง
3(3/3-0/0)
NGIC (563) 708 SEMINAR OF ADVANCED INFECTION CONTROL NURSING PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.กช (563) 706
การสัมมนาประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทางการพยาบาลดาน
การควบคุมการติดเชื้อ รวมทั้งแนวทางการแกไขและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
ทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
พย.กช (563)769 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 1
NGIC (563)769 SELECTED TOPICS IN INFECTION CONTROL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.กช (563)779 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 2
NGIC (563)779 SELECTED TOPICS IN INFECTION CONTROL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.กช (563)789 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 3
NGIC (563)789 SELECTED TOPICS IN INFECTION CONTROL NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.กช. (563)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ 6(0/0-6/ฝ)
NGIC (563)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว
พย.กช (563)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลดานการควบคุมการติดเชื้อ
NGIC (563)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

12(0/0-12/ฝ)

3(3/3-0/0)
พย.สอ (564)710 การพยาบาลผูสูงอายุ 1
GRN(564)710 GERONTOLOGICAL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ทฤษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงจากการสูงอายุ ผลของการเพิ่มประชากรสูงอายุตอสังคมและระบบ
บริการสุขภาพอนามัย วิธีการประเมินปญหาและความตองการของผูสูงอายุในภาวะปกติท้งั รายบุคคลและรายกลุม
และบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลในการดูแล
รูปแบบการใหบริการสุขภาพอนามัยแกผูสูงอายุในชุมชน
ผูสูงอายุภาวะปกติในชุมชน

- 94 พย.สอ (564)711 การพยาบาลผูสูงอายุ 2
3(3/3-0/0)
GRN(564)711 GERONTOLOGICAL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)710
ทฤษฎีและรูปแบบการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวย การประเมินปญหา ความตองการและการพยาบาล
ผูสูงอายุในภาวะเจ็บปวย บทบาทและความรับผิดชอบของพยาบาลในการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยในโรงพยาบาล
และชุมชน
พย.สอ (564)712 การพยาบาลผูสูงอายุ 3
2(2/2-0/0)
GRN(564)712 GERONTOLOGICAL NURSING 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)711
บทบาทและความรับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผูสูงอายุในดานการสอน การบริหาร การ
นิเทศงาน การเปนที่ปรึกษา และการวิจัยในการพยาบาลผูสูงอายุ
พย.สอ (564)713 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 1
2(0/0-2/ฝ)
GRN(564)713 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL NURSING 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)711 หรือเรียนพรอมกับ พย.สอ (564)711
ฝกปฏิบัติประเมินปญหาและความตองการของผูสูงอายุ วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และ
ประเมินผลการพยาบาลผูสูงอายุในภาวะปกติและเจ็บปวยในโรงพยาบาลและชุมชน โดยการประยุกตทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการพยาบาล
3(0/0-3/ฝ)
พย.สอ (564)714 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ 2
GRN(564)714 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL NURSING 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)713
ฝกปฏิบัติบทบาทการเปนผูเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผูสูงอายุในโรงพยาบาลและชุมชน
พย.สอ (564)715 สัมมนาประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาลผูสูงอายุ
2(2/2-0/0)
GRN(564)715 SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN GERONTOLOGICAL NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)713
สัมมนาประเด็นและแนวโนมทางการพยาบาลผูสูงอายุในดานการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาและการ
วิจัย ตลอดจนเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
พย.สอ (564)720 ประเด็นและแนวโนมทางดานผูสูงอายุและการปฏิบัติการพยาบาล 2(2/2-0/0)
ผูสูงอายุขั้นสูง
GRN (564)720 ISSUES AND TRENDS IN AGING AND ADVANCED NURSING PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับทฤษฎีการสูงอายุ นโยบาย แผน และระบบบริการดานสุขภาพในผูสูงอายุ
บทบาทของทีมสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุ การปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง ประเด็น แนวโนมทางเศรษฐกิจ
และสังคม กฎหมายและจริยธรรมในดานการดูแลผูสูงอายุ สุขภาพ และการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุ

- 95 พย.สอ (564)721 การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1
2(2/2-0/0)
GRN (564)721 ADVANCED GERONTOLOGICAL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดสุขภาพองครวม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิต แนวคิดทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
ความเจ็บปวย ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพ พฤติกรรมและสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ และภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ
กลยุทธในการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง การพยาบาล และการประเมินผลลัพธ
ทางการพยาบาลแบบองครวม ในผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีและที่มีภาวะเสี่ยง รวมทั้งครอบครัว
2(2/2-0/0)
พย.สอ (564)722 การพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
GRN (564) 722 ADVANCED GERONTOLOGICAL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)721
แนวคิดทฤษฎี และรูปแบบการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวย มโนทัศนทางดานจิตสังคม พยาธิสรีรวิทยา
และการตอบสนองตอการเจ็บปวย ปญหา และความตองการดานสุขภาพที่พบบอย การพยาบาล และการ
ประเมินผลลัพธทางการพยาบาล ในผูสูงอายุที่เจ็บปวยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดทายของชีวิตและ
ครอบครัว
พย.สอ (564)723 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 1
3(0/0-3/ฝ)
GRN (564) 723 PRACTICUM IN ADVANCED GERONTOLOGICAL NURSING 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564)721
ฝกการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การจัดการกับภาวะเสี่ยง
และ
ลดความพิการ ในผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี ผูสูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงและครอบครัว โดยการประยุกตมโนทัศน ทฤษฎี
การสูงอายุ ทฤษฎีการสงเสริมสุขภาพ ทฤษฎีการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และแนวทางการปฏิบัติที่เปน
เลิศ รวมทั้ง การประเมินผลลัพธทางการพยาบาล
3(0/0-3/ฝ)
พย.สอ (564)724 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง 2
GRN (564) 724 PRACTICUM IN ADVANCED GERONTOLOGICAL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)722
ฝกการพยาบาลผูสูงอายุขั้นสูง ในผูสูงอายุที่เจ็บปวยเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดทาย ของชีวิต
รวมทั้งครอบครัว โดยประยุกตแนวคิดทฤษฎี รูปแบบการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวย มโนทัศนทางดานจิตสังคม
พยาธิสรีรวิทยาและการตอบสนองตอการเจ็บปวย หลักฐานเชิงประจักษ และการปฏิบัติการพยาบาลที่เปนเลิศ
และการประเมินผลลัพธทางการพยาบาล
พย.สอ (564)731 การรักษาโรคเบื้องตนสําหรับผูสูงอายุ
2(2/2-0/0)
GRN (564) 731 PRIMARY MEDICAL CARE FOR THE ELDERLY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิด หลักการ กฎหมายและจริยธรรมในการรักษาโรค การซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการ
และการตรวจพิเศษ การวินิจฉัยแยกโรค และปญหาเฉียบพลันและเรื้อรังของผูสูงอายุ การบําบัดรักษาโรค การ
ทําหัตถการ และการสงตอตามบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติผูสูงอายุ

- 96 พย.สอ (564)732 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุ
3(3/3-0/0)
GRN (564) 732 SEMINAR IN PRACTICES OF GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564)734 หรือ พย.สอ (564)742
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค และการปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะตาง ๆ
3(0/0-3/ฝ)
พย.สอ (564)733 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุ 1
GRN (564)733 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564) 732
ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุโดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
และหลักฐานเชิงประจักษ ในการพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการปฐมภูมิ ประเมินปญหาสุขภาพ คัดกรอง
เฝาระวังโรคและปองกันโรค วินิจฉัยปญหาสุขภาพ สั่งการรักษาและบําบัดทางการพยาบาล รวมทั้งประเมินผล
การปฏิบตั ิการพยาบาลอยางเปนระบบ
3(0/0-3/ฝ)
พย.สอ (564)734 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุ 2
GRN (564)734 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564) 722
ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุ โดยประยุกตแนวคิดการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะ
ฉุกเฉินและวิกฤติและครอบครัว และหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการประเมินปญหาสุขภาพ
วินิจฉัยปญหา
และใหการบําบัดทางการพยาบาล รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอยางเปนระบบ
พย.สอ (564)735 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุ 3
3(0/0-3/ฝ)
GRN (564)735 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564) 734
ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติดานผูสูงอายุ โดยบูรณาการแนวคิด หลักฐานเชิงประจักษ เกี่ยวกับ
การดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังและระยะสุดทายของชีวิต และครอบครัว การฟนฟูสภาพ การดูแลอยางตอเนื่อง
การดูแลประคับประคอง และการดูแลในระยะสุดทายของชีวิต
พย.สอ (564)741 การจัดการกับอาการในผูสูงอายุ
2(2/2-0/0)
GRN (564)741 SYMPTOM MANAGEMENT IN THE ELDERLY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
รูปแบบการจัดการแบบองครวมกับอาการ กลไกทางพยาธิสรีระจิตสังคม การประเมิน การวินิจฉัย และ
การจัดการกับอาการที่พบบอยในผูสูงอายุโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
พย.สอ (564)742 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ
3(3/3-0/0)
GRN (564)742 SEMINAR IN GERONTOLOGICAL CLINICAL NURSE SPECIALIST
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564)743
สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลตามสมรรถนะของพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค และการปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวยในระยะตาง ๆ

- 97 พย.สอ (564)743 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 1
3(0/0-3/ฝ)
GRN (564)743 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL CLINICAL NURSE SPECIALIST I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564)721
ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในทุกระยะสุขภาพ การ
ปองกันโรคและการจัดการกับภาวะเสี่ยง โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
3(0/0-3/ฝ)
พย.สอ (564)744 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 2
GRN (564)744 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL CLINICAL NURSE SPECIALIST II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.สอ (564) 722
ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุในการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวยฉุกเฉินและวิกฤติ
และครอบครัว และการจัดการกับอาการโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ
3(0/0-3/ฝ)
พย.สอ (564)745 ฝกปฏิบัติการพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุ 3
GRN (564)745 PRACTICUM IN GERONTOLOGICAL CLINICAL NURSE SPECIALIST III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สอ (564)744
ฝกปฏิบัติบทบาทพยาบาลผูเชี่ยวชาญดานผูสูงอายุในการพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรังและระยะ
สุดทายของชีวิตและครอบครัว การฟนฟูสภาพ การดูแลอยางตอเนื่อง การดูแลประคับประคอง
พย.สอ (564)769 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลผูสูงอายุ 1
GRN(564)769 SELECTED TOPICS IN GERONTOLOGICAL NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.สอ (564)779 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลผูสูงอายุ 2
GRN(564)779 SELECTED TOPICS IN GERONTOLOGICAL NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.สอ (564)789 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลผูสูงอายุ 3
GRN(564)789 SELECTED TOPICS IN GERONTOLOGICAL NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.สอ. (564)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
GRN (564)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

6(0/0-6/ฝ)

พย.สอ (564)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ
GRN(564)799 MASTER’S THESIS
เงี่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

12(0/0-12/ฝ)

- 98 พย.สส (565)710 สุขภาพสตรีและการพยาบาล 1
4(4/4-0/0)
NGWH (565)710 WOMEN’S HEALTH AND NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
วิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพสตรี และแนวโนมความตองการดานสุขภาพของสตรีในชวงวัยเจริญพันธุ
จนถึงวัยสูงอายุ มิติของสุขภาพสตรี ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพสตรี การพัฒนาสุขภาพสตรีตามแนวคิดสตรีนิยม
แนวคิดการดูแลตนเอง แนวคิด รูปแบบ ทฤษฎีอื่นๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของและบทบาทของพยาบาลในการ
สงเสริมและปกปองสุขภาพสตรีในภาวะสุขภาพดี
3(3/3-0/0)
พย.สส (565)711 สุขภาพสตรีและการพยาบาล 2
NGWH (565)711 WOMEN’S HEALTH AND NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สส (565)710
วิเคราะหแนวคิดที่เกี่ยวของกับความเจ็บปวยของสตรีและแนวโนมปญหาสุขภาพสตรีดานรางกาย จิตใจ
สังคม วัฒนธรรมและจิตวิญญาณในชวงวัยเจริญพันธุจนถึงวัยสูงอายุ ผลกระทบของภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพของ
สตรีที่มีตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน และบทบาทของพยาบาลในการดูแลสตรีที่มีปญหาสุขภาพ
พย.สส (565)712 สุขภาพสตรีและการพยาบาลภาคปฏิบัติ 1
3(0/0-3/ฝ)
NGWH (565)712 WOMEN’S HEALTH AND NURSING PRACTICE I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สส (565)710
ฝกวิเคราะหปญหาสุขภาพ วางแผนและใหการพยาบาลแบบองครวม เพื่อสงเสริมและปกปองสุขภาพของ
สตรีในภาวะสุขภาพดีในชวงวัยเจริญพันธุจนถึงวัยสูงอายุ ทั้งรายบุคคลและรายกลุม โดยประยุกตแนวคิดสตรีนิยม
แนวคิดการดูแลตนเอง แนวคิด รูปแบบ ทฤษฎีอื่นๆ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
พย.สส (565)713 สุขภาพสตรีและการพยาบาลภาคปฏิบัติ 2
2(0/0-2/ฝ)
NGWH (565)713 WOMEN’S HEALTH AND NURSING PRACTICE II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สส (565)711 และ พย.สส (565)712
ฝกวิเคราะหปญหาสุขภาพ วางแผนและใหการพยาบาลแบบองครวมแกสตรีที่มีภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพในชวงวัยเจริญพันธุจนถึงวัยสูงอายุทั้งรายบุคคลและรายกลุม เนนการสงเสริมใหสตรีสามารถดูแลตนเองเพื่อ
ดํารงรักษาไวซึ่งชีวิต สุขภาพและความผาสุกของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยประยุกตแนวคิดสตรีนิยม แนวคิด
การดูแลตนเอง แนวคิด รูปแบบ ทฤษฎีอื่นๆ และผลการวิจยั ที่เกี่ยวของ
3(3/3-0/0)
พย.สส (565)714 สัมมนาประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับสุขภาพสตรี
NGWH (565)714 SEMINAR IN ISSUES AND TRENDS OF WOMEN’S HEALTH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.สส (565)711
สัมมนาประเด็นและแนวโนมเกี่ยวกับสุขภาพสตรีที่เลือกสรร
ปจจัยที่เกี่ยวของและผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพของสตรี ครอบครัวและชุมชน โดยเนนบทบาทของพยาบาลในการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพสตรี
3(3/3-0/0)
พย.สส (565)715 สัมมนาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสตรี
NGWH (565)715 SEMINAR IN WOMEN’S HEALTH RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.บพ (558)720
สัมมนาแนวโนมการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของสตรี
วิเคราะหวิจารณประเมินคุณภาพโครงการวิจัยและ
งานวิจัย ตลอดจนจริยธรรมของงานวิจัยที่เลือกสรร
(ประเมินผลดวยอักษร S หรือ U)

- 99 พย.สส (565)716 การเตรียมตัวเพื่อการคลอด
3(2/2-1/ฝ)
NSWH (565)716 CHILDBIRTH PREPARATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความสําคัญของการเตรียมตัวเพื่อการคลอด มโนทัศนของความเจ็บปวดจากการคลอด วิวัฒนาการของ
วิธีลดความเจ็บปวดจากการคลอด ทฤษฎีและหลักการของการเตรียมตัวเพื่อการคลอด โดยเนนวิธีจิตปองกัน
บทบาทของพยาบาลและผูสนับสนุน การประยุกตใชหลักการเตรียมตัวเพื่อการคลอดในการปฏิบัติ การศึกษาและ
การวิจัยทางการพยาบาล
พย.สส (565)769 หัวขอเลือกสรรทางสุขภาพสตรีและการพยาบาล 1
NSWH (565)769 SELECTED TOPICS IN WOMEN’S HEALTH AND NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.สส (565)779 หัวขอเลือกสรรทางสุขภาพสตรีและการพยาบาล 2
NSWH (565)779 SELECTED TOPICS IN WOMEN’S HEALTH AND NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.สส (565)789 หัวขอเลือกสรรทางสุขภาพสตรีและการพยาบาล 3
NSWH (565)789 SELECTED TOPICS IN WOMEN’S HEALTH AND NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.สส (565)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลสตรี
NSWH (565)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

12(0/0-12/ฝ)

พย.ก (567)700 ทฤษฎีการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGCO (567)700 NURSING THEORY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาที่มาและความสัมพันธของความรู ทฤษฎี ศาสตรทางการพยาบาล แนวทางการวิเคราะห และการ
ประเมินทฤษฎี ทฤษฎีจากศาสตรอื่นที่ใชบอยทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การประยุกตทฤษฎี
และแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพในการพยาบาล
ประเด็นและแนวโนมที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและทฤษฎีการ
พยาบาล
2(2/2-0/0)
พย.ก (567)720 การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล
NGCO (567)720 RESEARCH DESIGNS IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาความสัมพันธระหวางการวิจัยและการพยาบาล กระบวนการวิจัย ประเด็นปญหาที่ควรวิจัยทางการ
พยาบาล ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย ซึ่งรวมการออกแบบวิจัย และเครื่องมือสําหรับการวิจัย แนวทางในการเขียน
โครงรางการวิจัยและการเขียนขอทุนวิจัย แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแพรและการใชผลงานวิจัยทางการพยาบาล และ
การกําหนดหัวขอสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล

- 100 พย.ก (567)730 การวิเคราะหขอมูลทางสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGCO (567)730 HEALTH INFORMATION ANALYSIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ว.สถ (208)263 หรือโดยความเห็นชอบของผูสอน
ศึกษาระบบขอมูลทางสุขภาพ การนําไปใช แหลงขอมูล ดรรชนีสุขภาพและการวัด การวิเคราะหขอมูล
ขาดตอนและตอเนื่อง การนําเสนอขอมูลทางสุขภาพ การจัดการขอมูลและการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
พย.ก (567)734 สัมมนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
2(2/2-0/0)
NGCO (567)734 SEMINAR IN NURSING LEADERSHIP
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สัมมนาแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําทางการพยาบาล
ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาวิชาชีพและภาวะผูนํา
ทางการพยาบาล บทบาทของการพยาบาลเฉพาะสาขาในฐานะผูนําทางการพยาบาล ทักษะที่สําคัญของผูนํา
ทางการพยาบาลและทิศทางในอนาคตของการพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
พย.อช (568)700 วิทยาการระบาดอาชีวอนามัย
2(2/2-0/0)
NGON (568)700 OCCUPATIONAL EPIDEMIOLOGY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักการและขอบเขตของวิทยาการระบาดอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงจากการ
ประกอบอาชีพ การศึกษาวิทยาการระบาดสําหรับปญหาดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม รวมทั้งความตรงและ
อคติ การเฝาระวัง การคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ การประยุกตวิทยาการระบาดทางดานอาชีวอนามัยใน
ดานนโยบาย การบริหารจัดการ และการจัดบริการทางดานอาชีวอนามัย
3(3/3-0/0)
พย.อช (568)701 พิษวิทยาและการพยาบาลอาชีวอนามัย
NGON (568)701 TOXICOLOGY AND OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
การจําแนกประเภทสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม ลักษณะของการสัมผัสสารเคมี หลักการของพิษวิทยา
จลนศาสตรทางพิษวิทยา และการแปรสถาพของสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม กลไกการเกิดพิษ ผลที่เปนพิษของ
สารกําจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางอุสาหกรรมที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยง วิธีการประเมิน
การสัมผัสและการวัดระดับสารเคมีในรางกาย การควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการทางการ
พยาบาลอาชีวอนามัยที่เกี่ยวกับสารเคมีทางอุตสาหกรรม
3(3/3-0/0)
พย.อช (568)702 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
NGON (568)702 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ความเสี่ยงและปญหาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ปจจัยดานจิตสังคมที่มีผลตอ
สุขภาพของผูประกอบอาชีพ การประยุกตศาสตรทางดานอาชีวอนามัย มาตรฐาน กฎหมายและจริยธรรมในการ
บริหารจัดการทางดานอาชีวอนามัย

- 101 พย.อช (568)703 การพยาบาลอาชีวอนามัย 1
2(2/2-0/0)
NGON (568)703 OCCUPATIONAL HEALTH NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
นโยบายและแผนพัฒนาสุขภาพในงานอาชีวอนามัย แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลอาชีวอนามัย ทฤษฎีและ
กลวิธีในการสรางเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากการทํางาน
บทบาทและขอบเขตหนาที่ของการปฏิบัติการ
พยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง แนวคิดและหลักการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัย กลวิธีการจัดบริการพยาบาลอาชี
วอนามัยในระดับชุมชน
พย.อช (568)704 การพยาบาลอาชีวอนามัย 2
2(2/2-0/0)
NGON (568)704 OCCUPATIONAL HEALTH NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.อช (568)703
ศาสตรของการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยในระดับองคกรและระดับบุคคล การจัดบริการพยาบาลอาชีวอ
นามัยสําหรับผูประกอบอาชีพ การพัฒนาเครือขายและการทํางานสหสาขาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดลอม
พย.อช. (568)705 การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 1
2(0/0 – 2/ฝ)
NGON (568)705 PRACTICUM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.อช. (568) 703
ฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยในชุมชน วางแผนพัฒนาโครงการพยาบาล อาชีวอนามัย
ดําเนินการใหบริการและประเมินผลโครงการรวมกับชุมชน องคกรในทองถิ่นและเครือขายดานอาชีวอนามัย เนน
การสงเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงของชุมชน สรางเสริมชุมชนใหนาอยู โดยประยุกตศาสตรดานการพยาบาล
อาชีวอนามัยและศาสตรที่เกี่ยวของ
พย.อช. (568) 706 การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 2
3(0/0 – 3/ฝ)
NGON (568)706 PRACTICUM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.อช. (568) 704 และ พย.อช. (568) 705
ฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ โดยประยุกตศาสตรดานการพยาบาล
อาชีวอนามัยและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พัฒนาและเลือกใชเครื่องมือเพื่อประเมินวัฒนธรรมและความสามารถ
ของผูประกอบอาชีพและสถานประกอบกิจการ
ภาวะเสี่ยงตอสุขภาพจากการทํางานและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานและวางแผนรวมกับนายจาง ลูกจาง ในสถานประกอบกิจการและเครือขายดานอาชีวอนามัยดําเนินการ
จัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยแบบผสมผสานไดมาตรฐาน รวมทั้งการประเมินผล
2(2/2 – 0/0)
พย.อช. (568)707 การพยาบาลอาชีวอนามัย 3
NGON (568)707 OCCUPATIONAL HEALTH NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.อช. (568)705
แนวคิดและรูปแบบของระบบการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานแบบองค-รวม
ประเด็นและแนวโนมของปจจัยดานการเมือง กฎหมาย จริยธรรม เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประชากร
เทคโนโลยี ทรัพยากรและเครือขายดานอาชีวอนามัยที่มีผลกระทบตอวิถีการทํางานและสุขภาพของผูทํางาน กลุม
แรงงานพิเศษ แรงงานนอกระบบ และการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพขั้นพืน้ ฐาน การเปลี่ยนแปลงระบบบริการ
ดานการพยาบาลอาชีวอนามัย บทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูงและการประยุกตบทบาทดังกลาวในการ
วางแผนจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยแบบผสมผสาน

- 102 พย.อช.(568)708 การคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพและการจัดการ
2(1/1 – 1/ฝ)
NGON (568)708 OCCUPATIONAL DISEASE SCREENING AND MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
การคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ เครื่องมือในการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพ การแปลผล
การบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ การทํารายงานผลการตรวจคัดกรองโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการใน
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ และแหลงบริการดานอาชีวอนามัย รวมทั้งทักษะในการคัดกรองโรคจากการปะ
กอบอาชีพ การบันทึกขอมูล และการทํารายงานผลการตรวจคัดกรองโรค
พย.อช. (568)709 การปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 3
4(0/0 – 4/ฝ)
NGON (568)709 PRACTICUM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.อช.(568)706
การฝกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
โดยการบูรณาการศาสตรดานการพยาบาล
อาชีวอนามัย ศาสตรสาขาที่เกีย่ วของ ผลการวิจัย และประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะในการดูแล สุขภาพ การสอน
การแนะนํา และการใหคําปรึกษาแกผูทํางาน การบริหารงาน การเปนผูนําทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
ตลอดจนสามารถประยุกตกฎหมาย จริยธรรมในการใหบริการ และใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางเหมาะสม
พย.อช. (568)710 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
3(3/3 – 0/0)
NGON (568)710 OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
การจําแนกประเภทสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม ลักษณะของการสัมผัสสารเคมี หลักการของพิษวิทยา
จลนศาสตรทางพิษวิทยาและการแปรสภาพของสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรม กลไกการเกิดพิษ ผลที่เปนพิษของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสารเคมีทางอุตสาหกรรมที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยง วิธีประเมิน
การสัมผัสและการวัดระดับสารเคมีในรางกาย การควบคุมและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการทางการ
พยาบาลอาชีวอนามัยเกี่ยวกับสารเคมีทางอุตสาหกรรม
พย.อช. (568)711 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
2(2/2-0/0)
NGON (568)711 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดและหลักการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปจจัยอันตรายจากการประกอบ
อาชีพและผลกระทบตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในการทํางาน การประเมินและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงดานอาชีวอนามัย มาตรฐาน กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับงานดานอาชีวอนา
มัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
พย.อช. (568)712 สัมมนาการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง
3(3/3-0/0)
NGON (568)712 SEMINAR IN ADVANCED NURSING PRACTICE IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สัมมนาวิเคราะหประเด็นแนวโนมปญหาการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูงและ แนวทางการ
แกไขปญหา มาตรฐาน กฎหมายและระเบียบของบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย การ
พัฒนาบทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัยในฐานะทีมสหสาขา

- 103 พย.อช. (568)779 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
NGON (568)779 SELECTED TOPIC IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
พย.อช. (568)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
NGON (568)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรบั อนุมัติหัวขอโครงรางแลว
พย.อช. (568)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
NGON (568)798 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

2(2/2 – 0/0)

6(0/0 – 6/ฝ)

12(0/0 – 12/ฝ)

พย.ผด. (569)701 การผดุงครรภขั้นสูง 1
2(2/2 – 0/0)
NGMW (569)701 ADVANCED MIDWIFERY I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.ก. 562700 และ พย.ก. 562704
ภาวะสุขภาพของสตรีวัยเจริญพันธและปจจัยที่เกี่ยวของ กฎหมาย นโยบาย และองคกรที่เกี่ยวกับการ
อนามัยเจริญพันธุ การจัดการสถานบริการสุขภาพ สรีรวิทยาการเจริญพันธุ หลักการดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ
แบบองครวม การสรางเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุท่ปี กติและมีภาวะเสี่ยง รวมทั้งบทบาทและสมรรถนะของผดุง
ครรภขั้นสูงในการสงเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุที่ปกติและมีภาวะเสี่ยง
2(2/2 – 0/0)
พย.ผด. (569)702 การผดุงครรภขั้นสูง 2
NGMW (569)702 ADVANCED MIDWIFERY II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. 562705 , พย.ก. 562701 และเรียนพรอมกับ พย.ก. 562706
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภขั้นสูง ดานสรีรวิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา จิตสังคม
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ในการดูแลแบบองครวมของสตรีและทารกทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือ
ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤติ และที่มีปญหาซับซอนทางอายุรกรรมในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดตาม
สมรรถนะของผดุงครรภขั้นสูงโดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณาการความรูทางการผดุง
ครรภขั้นสูง ศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรอื่น ๆ หรือหลักฐานเชิงประจักษ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
พย.ผด. (569)703 การผดุงครรภขั้นสูง 3
2(2/2 – 0/0)
NGMW (569)703 ADVANCED MIDWIFERY III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ผด. 569701 และเรียนพรอมกับ พย.ผด.569702
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภขั้นสูง ดานพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา จิตสังคม วัฒนธรรม
และจิตวิญญาณ ในการดูแลแบบองครวมของสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือ ภาวะแทรกซอน ภาวะ
วิกฤติ และที่มีปญหาซับซอนทางสูติกรรม ทั้งในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอดตามสมรรถนะของผดุงครรภ
ขั้นสูงโดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณาการความรูทางการผดุงครรภขั้นสูง ศาสตรทางการ
พยาบาล ศาสตรอื่น ๆ หรือหลักฐานเชิงประจักษ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ

- 104 พย.ผด. (569)704 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 1
2(0/0 – 2/ฝ)
NGMW (569)704 PRACTICUM IN ADVANCED MIDWIFERY I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. 562704 , พย.ผด. 569701และเรียนพรอมกับ พย.ก. 562706
ฝกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพแบบองครวมของสตรีวัยเจริญพันธโดยบูรณาการความรูทางการผดุงครรภขั้นสูง ศาสตรทางการพยาบาล
ศาสตรอื่น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ และผลการวิจยั ที่เกี่ยวของ
2(0/0 – 2/ฝ)
พย.ผด. (569)705 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 2
NGMW (569)705 PRACTICUM IN ADVANCED MIDWIFERY II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ผด. 569702 , พย.ผด. 569704
ฝกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภขั้นสูง ในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลแบบองครวมของสตรี
และทารกทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤต และที่มีปญหาซับซอนทางอายุรกรรมในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด โดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณาการความรูทางการผดุง
ครรภขั้นสูง ศาสตรทางการพยายาบาล ศาสตรอื่น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
พย.ผด. (569)706 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 3
2(0/0 – 2/ฝ)
NGMW (569)706 PRACTICUM IN ADVANCED MIDWIFERY III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ผด. 569703 และเรียนพรอมกับ พย.ผด. 569705
ฝกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภขั้นสูงในการประเมินภาวะสุขภาพและการดูแลแบบองครวมของสตรี
และทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง และ/หรือภาวะแทรกซอน ภาวะวิกฤต และที่มีปญหาซับซอนทางสูติกรรมในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด โดยเนนการมีสวนรวมของครอบครัว ตลอดจนการบูรณาการความรูทางการผดุง
ครรภขั้นสูง ศาสตรทางการพยายาบาล ศาสตรอื่น ๆ หลักฐานเชิงประจักษ และผลการวิจัยที่เกี่ยวของ
3(0/0 – 3/ฝ)
พย.ผด. (569)707 ฝกปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง 4
NGMW (569)707 PRACTICUM IN ADVANCED MIDWIFERY IV
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ผด. 569706
ฝกปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภขั้นสูงในการดูแลแบบองครวมของสตรีและทารกเฉพาะกลุมที่เลือกสรร
ในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
พย.ผด. (569)708 สัมมนาการปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง
3(3/3 – 0/0)
NGMW (569)708 SEMINAR IN ADVANCED MIDWIFERY PRACTICE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ผด. 569703 และ พย.ผด.569706
สัมมนาประเด็นปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติสมรรถนะของผดุงครรภขั้นสูงและแนวทางการแกไขในการดูแล
สตรีในระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งการดูแลทารก
พย.ผด. (569)709 ประเด็นและแนวโนมทางการผดุงครรภ
3(3/3 – 0/0)
NGMW (569)709 ISSUES AND TRENDS IN MIDWIFERY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : เรียนพรอมกับ พย.ผด.569706
ประเด็นและแนวโนมที่เลือกสรรทางการผดุงครรภ ปจจัยที่เกี่ยวของ และผลกระทบตอสุขภาพสตรีใน
ระยะกอนตั้งครรภ ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งทารก โดยเนนสมรรถนะผูปฏิบัติการผดุงครรภขั้นสูง

- 105 พย.ผด. (569) 710 สัมมนาวิจัยทางการผดุงครรภ
3(3/3 – 0/0)
NGMW (569)710 SEMINAR IN MIDWIFERY RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (562)701
การสัมมนาแนวโนมการวิจัยทางการผดุงครรภ การประเมินคุณภาพงานวิจัยทางการผดุงครรภที่
เลือกสรร และประเด็นดานจรรยาบรรณนักวิจัยทางการผดุงครรภ
หมายเหตุ
: ประเมินผลดวยอักษร S และ U
พย.ผด. (569)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภขั้นสูง
6(0/0 – 6/ฝ)
NGMW (569)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอ
ขออนุมัติหัวขอโครงรางการคนควาแบบอิสระ
พย.ผด. (569)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลผดุงครรภขั้นสูง
12(0/0 – 12/ฝ)
NGMW (569)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางวิทยานิพนธแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอขออนุมัติ
หัวขอโครงรางวิทยานิพนธ
พย.ส. (570) 717 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง
2(2/2-0/0)
NGC (570) 717 ADVANCED COMMUNITY NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของทางการพยาบาลชุมชนขั้นสูง การสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและการประยุกตใช
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การบริหาร
จัดการระบบสุขภาพชุมชน การควบคุมคุณภาพการพยาบาลชุมชนขั้นสูง บทบาทและหนาที่พยาบาลชุมชนขั้นสูง
การประยุกตทฤษฎีเพื่อการดูแลครอบครัว โรงเรียน กลุมคนและ ชุมชน
พย.ส. (570) 718 การรักษาโรคเบื้องตน
2(2/2-0/0)
NGC (570) 718 PRIMARY MEDICAL CARE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของผูสอน
แนวคิด หลักการ กฎหมาย และจริยธรรมในการรักษาโรค การประเมิน และวิเคราะหปญหาสุขภาพ โดย
อาศัยขอมูลจากการซักประวัติ ตรวจรางกาย ตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ การใหการรักษาโรค
ดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ตลอดจนการสงตอ การทําหัตถการ การชวยฟนคืนชีพและการให
ภูมิคุมกันโรค
พย.ส. (570) 719 การสัมมนาวิทยาการระบาด
2(2/2-0/0)
NGC (570) 719 SEMINAR IN EPIDEMIOLOGY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดและหลักการศึกษาทางวิทยาการระบาด การวิเคราะหและประเมินการปฏิบัติงานพยาบาลชุมชน
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคในชุมชน

- 106 พย.ส. (570) 720 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง
2(2/2-0/0)
NGC (570) 720 ADVANCED COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (562) 705 และพย.ส. (570) 718
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง บทบาทและหนาที่ของพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชนขั้นสูง การคัดกรอง การเฝาระวังโรคและความเจ็บปวยในชุมชน การสอบสวนโรคและการปองกัน
โรคติดตอในชุมชน การบําบัดทางการพยาบาล การดูแลผูปวยเรื้อรัง การใหขอมูลดานสุขภาพ การพัฒนา
การบริหารจัดการหนวยบริการ
ศักยภาพชุมชนดานสุขภาพ การใหคําปรึกษาดานสุขภาพและการจัดการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ
การสงตอและการรับดูแลตอเนื่องในชุมชน การพัฒนาฐานขอมูลและการใชขอมูลเชิง
ประจักษในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. (570) 721 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 1
NGC (570) 721 ADVANCED PRACTICE FOR COMMUNITY NURSE PRACTITIONER 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 720
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในบทบาทผูใหบริการสุขภาพ โดยประยุกตความรูแนวคิดและทฤษฎี
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง การคัดกรอง การเฝาระวังโรคและความเจ็บปวยในชุมชน การสอบสวน
โรค และการปองกันโรคติดตอในชุมชน การบําบัดทางการพยาบาลและการดูแลผูปวยเรื้อรัง การใหขอมูลดาน
สุขภาพ การพัฒนาศักยภาพชุมชนดานสุขภาพ การใหคําปรึกษาดานสุขภาพและการบริหารจัดการหนวย
บริการสุขภาพ การสงตอและการดูแลตอเนื่องชุมชน การพัฒนาฐานขอมูลและการใชขอมูลเชิงประจักษในการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
การควบคุมคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. (570) 722 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 2
NGC (570) 722 ADVANCED PRACTICE FOR COMMUNITY NURSE PRACTITIONER 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 720
ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในบทบาทของผูบริหารจัดการระบบสุขภาพชุมชนโดยประยุกต
แนวคิดทฤษฎีการพยาบาลชุมชนขั้นสูง ในการจัดการดูแลสุขภาพ การจัดการเชิงกลยุทธ การจัดการความเสี่ยง
และการพัฒนาคุณภาพบริการเวชปฏิบัติชุมชน
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. (570) 723 ฝกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูง 3
NGC (570) 723 ADVANCED PRACTICE FOR COMMUNITY NURSE PRACTITIONER 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 720
ฝกปฏิบัติบทบาทการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนขั้นสูงอยางครอบคลุมโดยการจัดทําโครงการบริการเวช
ปฏิบัติ โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีที่เลือกสรรไปใชในการใหบริการเวชปฏิบัติชุมชนในพื้นที่ที่กําหนด

- 107 พย.ส. ( 570) 730 การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง
2(2/2-0/0)
NGC (570) 730 ADVANCED FAMILY NURSE PRACTITIONER
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (562) 705 และ พย.ส. (570) 718
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับครอบครัวและการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง
นโยบายและ
แผนพัฒนาสุขภาพครอบครัว คุณลักษณะครอบครัวที่พึงประสงค ดัชนีชี้วัดภาวะสุขภาพและเครื่องมือในการ
ประเมินครอบครัว
บทบาท หนาที่และสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว จริยธรรมในการดูแล
ครอบครัว การบริหารจัดการการพยาบาลครอบครัว การใชผลงานวิจัยและขอมูลเชิงประจักษในการดูแลครอบครัว
และการใหการปรึกษาอยางตอเนื่องทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะเจ็บปวยและภาวะวิกฤติ การประสาน
แหลงประโยชนในชุมชนและเครือขายความรวมมือในการดูแลครอบครัว
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. ( 570) 731 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง 1
NGC (570) 731 ADVANCED PRACTICE FOR FAMILY NURSE PRACTITIONER 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 730
การฝกปฏิบัติ
ทักษะการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูงในบทบาทผูจัดการการดูแลครอบครัวใน
ภาวะปกติและภาวะเสี่ยง โดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและขอมูลเชิงประจักษ ในการวางแผนใหการดูแล
ครอบครัวและการใหการปรึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถประยุกตเครือขายและแหลงประโยชนในชุมชนใน
การใหบริการดูแลสุขภาพครอบครัว อยางมีจริยธรรมในการใหบริการ
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. ( 570) 732 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง 2
NGC (570) 732 ADVANCED PRACTICE FOR FAMILY NURSE PRACTITIONER 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน :
พย.ส. (570) 730
การฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูงในบทบาทผูจัดการการดูแลครอบครัวในระยะ
เจ็บปวยและภาวะวิกฤติ โดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและขอมูลเชิงประจักษ ในการวางแผนใหการดูแล
ครอบครัวและการใหการปรึกษาอยางตอเนื่อง การวางแผนจัดระบบบริหารจัดการดูแลครอบครัว
ตลอดจน
สามารถประยุกตเครือขายแหลงประโยชนในชุมชนในการใหบริการดูแลสุขภาพครอบครัวอยางมีจริยธรรมในการ
ใหบริการ
พย.ส. (570) 733 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง 3
3(0/0-3/ฝ)
NGC (570) 733 ADVANCED PRACTICE FOR FAMILY NURSE PRACTITIONER 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 730
การฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง ในการจัดทําโครงการดูแลครอบครัวอยางเปน
องครวม โดยครอบคลุมการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสภาพตลอดจนสามารถประยุกต
เครือขายและแหลงประโยชนในชุมชนเพื่อการบริหารจัดการโครงการดูแลสุขภาพครอบครัวโดยประยุกตแนวคิด
ทฤษฎี ผลงานวิจัยและขอมูลเชิงประจักษและมีจริยธรรมในการใหบริการ

- 108 พย.ส. (570) 740 การพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง
2(2/2-0/0)
NGC (570) 740 ADVANCED SCHOOL NURSE PRACTITIONER
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ก. (562) 705 และ พย.ส. (570) 718
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานอนามัยโรงเรียน นโยบายงานอนามัยโรงเรียน โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ การพัฒนาทักษะชีวิต การวิเคราะหปญหาสุขภาพและปญหาที่เกี่ยวของในงานอนามัยโรงเรียน
ไดแก ปญหาดานครอบครัว สังคมและสิ่งแวดลอม และบุคลากรที่เกี่ยวของกับสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน
โดยประยุกตทฤษฎีและผลงานวิจัย วิเคราะหความรูใหม และการใชขอมูลเชิงประจักษ บทบาทพยาบาลชุมชนใน
งานอนามัยโรงเรียน การบริหารจัดการการพยาบาลอนามัยโรงเรียน เนนการมีสวนรวมของนักเรียน โรงเรียน
บาน ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ การใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. (570) 741 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง 1
NGC (570) 741 ADVANCED PRACTICE FOR SCHOOL NURSE PRACTITIONER 1
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 740
การปฏิบัติทักษะการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูงในบทบาทของการใหบริการสุขภาพเด็กวัยเรียน
และเยาวชน โดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและขอมูลเชิงประจักษในการพัฒนาทักษะชีวิต การสอนสุข
ศึกษา การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันภาวะเสี่ยง และการใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถ
ประยุกตใชขอมูลสารสนเทศและแหลงประโยชนในชุมชนในการใหบริการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนอยาง
มีจริยธรรม
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. (570) 742 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง 2
NGC (570) 742 ADVANCED PRACTICE FOR SCHOOL NURSE PRACTITIONER 2
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 740
การฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูงในบทบาทของการบริหารจัดการดูแลเด็กวัย
เรียนและเยาวชน โดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและขอมูลเชิงประจักษในการวางแผนจัดระบบบริการ
ดูแลอนามัยโรงเรียน และดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยโรงเรียน อยางตอเนื่อง
3(0/0-3/ฝ)
พย.ส. (570) 743 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูง 3
NGC (570) 743 ADVANCED PRACTICE FOR SCHOOL NURSE PRACTITIONER 3
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.ส. (570) 740
การฝกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเวชปฏิบัติโรงเรียนขั้นสูงในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพและ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพแกเด็กวัยเรียนและเยาวชน โดยประยุกตแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและขอมูลเชิง
ประจักษ
พย.ส (570)798 การคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
NGC (570)798 INDEPENDENT STUDY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว
พย.ส (570)799 วิทยานิพนธ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
NGC (570)799 MASTER’S THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว

6(0/0-6/ฝ)

12(0/0-12/ฝ)
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาที่เปดสอนในคณะแพทยศาสตร
พื้นฐานจุลชีววิทยาทางการแพทย
311706
3(2/2-1/3)
MICR (311)706 BASIC MEDICAL MICROBIOLOGY
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน
วิชานี้ใหความรูเบื้องตนทางชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา โดยเนนถึงลักษณะ รูปรางและเมตาโบลิสมของ
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราที่มีความสําคัญทางการแพทย ขบวนการติดเชื้อและการกอโรคในระบบตางๆ ของ
รางกาย หลักการปองกันการติดเชื้อ การทําใหปราศจากเชื้อ การทําลายเชื้อ การใชยาปฏิชีวนะ การเก็บสิ่งสงตรวจ
และการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
นอกจากนี้ใหนักศึกษามีความเขาใจถึงหลักสําคัญทางภูมิคุมกันของ
รางกายที่ใชปองกันจุลชีพ ตลอดจนการวินิจฉัยและการรักษาโดยหลักการทางภูมิคุมกันวิทยา ทั้งยังจะไดศึกษาถึง
การติดเชื้อในโรงพยาบาล การตรวจสอบและการปองกันเชื้อที่มักระบาดในโรงพยาบาล
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Philosophy Program in Nursing

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
Doctor of Philosophy (Nursing)
ชื่อยอ : พย.ด. (พยาบาลศาสตร)
Ph.D.(Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล ใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อตอบสนองความ
ตองการดานสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตองมี
หลายระดับ โดยมุงเนนในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ตองจัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความรวมมือในการทํางานโดย
การ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักวาวิชาชีพการพยาบาล
เปนวิชาชีพที่มุงเนนในการชวยเหลือดูแลมนุษย ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนถึงวาระสุดทายของการมีชีวิต ในภาวะตาง ๆ
ตั้งแต ภ าวะสุข ภาพดี ภาวะเสี่ย งต อความเจ็บป ว ย จนถึง ภาวะเจ็บป ว ยรุ น แรงหรือ วิก ฤติ จุ ดมุ งหมายของการ
ช ว ยเหลือคือ การธํ า รงภาวะสุข ภาพดี หรื อ การมีสุ ข ภาวะสู งสุด ตามศั ก ยภาพของมนุษยที่ เ ปน ผูใ ชบริก ารการ
พยาบาลนั้น วิธีการชวยเหลือดูแลในสาขาพยาบาลศาสตรเปนวิธีการที่ใหการชวยเหลือดูแลโดยตรงและโดย
ทางออมตอมนุษย ซึ่งครอบคลุม
องคความรูความเปนองครวมของมนุษย การเคารพในประสบการณการเรียนรูของมนุษย และการบูรณา
การวิทยาการทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และจริยศาสตร พยาบาลจะตองเปนผูที่มีความรูและ
ทักษะในการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่ทันสมัยเพื่อสรางสรรควิธีการชวยเหลือดูแลที่เหมาะสมสําหรับผูใชบริการ
ของตน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการสรางสรรคบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดาน
การพยาบาล
ในระดับสูงสุดเพื่อเปนผูนําทางการพยาบาล ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
การนําการ
เปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ และการสรางองคความรูทางการพยาบาลใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถ
เขาถึงแกนความรู สรางและอธิบายองคความรูใหมได มีสมรรถนะทางปญญา ตกผลึกทางความคิด และคาดการณ
อนาคตได มีความเชี่ยวชาญในศาสตรที่ทําวิจัย เชื่อมโยงศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางกลมกลืน ซึ่ง
การจัดกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรระดับนี้เนนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีการใช
วิ ท ยาการสื่ อ สารและสารสนเทศที่ ทั น สมั ย และการใช แ หล ง ทรั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด รวมทั้ ง มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและนักวิชาการจากตางประเทศ ภายใตบรรยากาศองคกรแหงการเรียนรู
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เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผูที่จบการศึกษาจะมีคุณสมบัติดังนี้
3.2.1 มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาพยาบาลศาสตร
3.2.2 มีความรูและความเชี่ยวชาญในการประยุกตองคความรูในการแกปญหาสุขภาพ และวิชาชีพโดย
การบูรณาการวิทยาการรวมสมัย และภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมและอยูบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.3 เปนผูนาํ การเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
3.2.4 เปนนักวิชาการที่มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.2.5 มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถดังนี้
4.1 วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล และ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
มีทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทางการพยาบาล
การปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาลและระบบ
บริการสุขภาพ
4.3 เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ สามารถวิเคราะห ประเมินสถานการณ
แนวโนมปญหาสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง และสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม
4.4 เปนที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหนวยงานตางๆ
สามารถถายทอดเผยแพรและ
4.5 เปนนักวิชาการที่ศึกษาคนควาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
แลกเปลี่ยนความรูแกผูอื่นได มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจริยธรรมและคุณธรรม
5. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และแผนกําหนดการศึกษา
5.1 โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ก. วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
566898 พย.พศ. 898 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือมีการจดสิทธิบัตร ไมนอยกวา 2 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย 2
ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 200 ชั่วโมง
(6) นักศึกษาอาจตองไดรับการพิจารณาใหไปศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัยใน
ตางประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายแผนจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคเรียนที่ 1 หลังการ
โอนยายนักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารอง ขอสอบใหม การสอบแกตัวตอง
สอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
จ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก
แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
(สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
0
ลงทะเบียน
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอวิทยานิพนธ
รวม
0 หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
0
0 หนวยกิต

รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียน
ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
กิจกรรมสัมมนา

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

กิจกรรมสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
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5.2 โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ก. วิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
566897 พย.พศ. 897 วิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอ ยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม ซึ่ ง มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือมีการจดสิทธิบัตรไมนอยกวา 3 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย
2 ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 240 ชั่วโมง
(6) นักศึกษาอาจตองไดรับการพิจารณาใหไปศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัย
ในตางประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคเรียนที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายแผนจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติ ภายในภาคเรียนที่ 1 หลัง
การโอนยายนักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบแกตัว
ตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษา ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
จ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก
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ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต
ลงทะเบียน
0
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอวิทยานิพนธ
0 หนวยกิต
รวม
หนวยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธปริญญาเอก
12(0/0–12/ฝ)
พย.พศ (566)897
รวม
12 หนวยกิต
ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)897

กิจกรรมการสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียน
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
0
0 หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
กิจกรรมการสัมมนา
ลงทะเบียน
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
0
0 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกรรมการสัมมนา
ลงทะเบียน
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
0
0 หนวยกิต

- 116 5.3 โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ไมนอยกวา
63 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
1.1.1
566800 พย.พศ. 800 ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร
ทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
566801 พย.พศ. 801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
566811 พย.พศ. 811 ระบบสุขภาพ
3 หนวยกิต
566822 พย.พศ. 822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน
วิจัยทางดานสุขภาพ
3 หนวยกิต
566823 พย.พศ. 823 กระบวนทัศนเชิงคุณภาพใน
3 หนวยกิต
งานวิจัยทางการพยาบาล
566824 พย.พศ. 824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
566825 พย.พศ. 825 สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต
1.1.2
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
กระบวนวิชาเลือก
566802 พย.พศ. 802 แกนสาระความรูทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา
1.2 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2.1
กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
กระบวนวิชาเลือก
โดยเลื อ กจากกระบวนวิ ช าตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ประจําตัวนักศึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถามี)
36 หนวยกิต
ข. วิทยานิพนธ
566899 พย.พศ. 899 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอ ยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือมีการจดสิทธิบัตร ไมนอยกวา 1 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย 2
ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 120 ชั่วโมง

- 117 (6) นักศึกษาอาจตองไดรับการพิจารณาใหไปศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัย
ในตางประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ง. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
- ภาษาตางประเทศ
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่
1
หลังการโอนยาย นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบ
แกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
ฉ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
(สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)800
พย.พศ. (566)824
พย.พศ. (566)811

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)801
พย.พศ. (566)822
พย.พศ. (566)823

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ. (566)825

ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล
ระบบสุขภาพ
รวม

การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ
กระบวนทัศนเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการพยาบาล
รวม
ปที่ 2
สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขา
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)899

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)899

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)899

รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

วิทยานิพนธปริญญาเอก

วิทยานิพนธปริญญาเอก

5.4 โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาบังคับ
1.1.1
24 หนวยกิต
562701 พย.พก. 701 การออกแบบวิจัยและการ
วิเคระหขอมูล
3 หนวยกิต
566800 พย.พศ. 800 ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร
3 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
566801 พย.พศ. 801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
566811 พย.พศ. 811 ระบบสุขภาพ
3 หนวยกิต
566822 พย.พศ. 822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน
วิจัยทางดานสุขภาพ
3 หนวยกิต
566823 พย.พศ. 823 กระบวนทัศนเชิงคุณภาพใน
งานวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
566824 พย.พศ. 824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
566825 พย.พศ. 825 สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต
กระบวนวิชาเลือก
1.1.2
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
566802 พย.พศ. 802 แกนสาระความรูทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
หรือเลือกจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะพยาบาลศาสตรตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาบังคับ ไมมี
1.2.1
กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
1.2.2
โดยเลื อ กจากกระบวนวิ ช าตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาประจํ า ตั ว
นักศึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถามี)
ข. วิทยานิพนธ

48 หนวยกิต
566898 พย.พศ. 898 วิทยานิพนธ

48

หนวยกิต

- 119 ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอ ยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม ซึ่ ง มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงานหรือมีการจดสิทธิบัตรไมนอยกวา 2 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย
2 ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 150 ชั่วโมง
(6) นักศึกษาอาจตองไดรับการพิจารณาใหไปศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติมและพัฒนางานวิจัย
ในตางประเทศเปนระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ป ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ง. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ไมมี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติภายใน
ภาคการศึกษาที่ 1 หลังการโอนยาย นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดย
ตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก
จ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก. (562)701

การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
กระบวนวิชาเลือก โดยเลือกจากกระบวนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
รวม

หนวยกิต
3(2/2-1/ฝ)
6(6/6-0/0)

9 หนวยกิต
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พย.พศ (566)800
พย.พศ. (566)824
พย.พศ. (566)811

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)801
พย.พศ. (566)822
พย.พศ. (566)823

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ. (566)825

ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล
ระบบสุขภาพ
รวม
ปที่ 2
การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ
กระบวนทัศนเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการพยาบาล
รวม

สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขา
รวม

หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ลงทะเบียน
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
0
0 หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียน
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
0
0 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Philosophy Program in Nursing (International Program)

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
Doctor of Philosophy (Nursing)
ชื่อยอ : พย.ด. (พยาบาลศาสตร)
Ph.D.(Nursing)
3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักวาการศึกษาพยาบาลเปนการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล ใหมีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อตอบสนองความ
ตองการดานสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงตอง
มีหลายระดับ โดยมุงเนนในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแกสังคมและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ตองจัดใหมีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความรวมมือในการทํางานโดย
การ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องใหคณะพยาบาลศาสตรเปนศูนยรวมและมีความเปนเลิศทางวิชาการ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักวาวิชาชีพการพยาบาล
เปนวิชาชีพที่มุงเนนในการชวยเหลือดูแลมนุษย ตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนถึงวาระสุดทายของการมีชีวิต ในภาวะตาง ๆ
ตั้ งแต ภ าวะสุข ภาพดี ภาวะเสี่ย งตอความเจ็บป ว ย จนถึง ภาวะเจ็บป ว ยรุ น แรงหรือ วิก ฤติ จุ ดมุ งหมายของการ
ช ว ยเหลื อคื อ การธํา รงภาวะสุข ภาพดี หรือ การมีสุ ข ภาวะสูงสุด ตามศั ก ยภาพของมนุษยที่ เ ปน ผู ใ ชบริก ารการ
พยาบาลนั้น วิธีการชวยเหลือดูแลในสาขาพยาบาลศาสตรเปนวิธีการที่ใหการชวยเหลือดูแลโดยตรงและโดย
ทางออมตอมนุษย ซึ่งครอบคลุมองคความรูความเปนองครวมของมนุษย การเคารพในประสบการณการเรียนรูของ
มนุษย และการบูรณาการวิทยาการทางวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และจริยศาสตร พยาบาลจะตอง
เปนผูที่มี2
ความรูและทักษะในการบูรณาการศาสตรตางๆ ที่ทันสมัยเพื่อสรางสรรควิธีการชวยเหลือดูแลที่เหมาะสม
สําหรับผูใชบริการของตน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานในวิชาชีพ และมีสวนรวมในการสรางสรรคบรรยากาศที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เปนหลักสูตรที่มุงเนนการพัฒนา
บุคลากรดานการพยาบาลจากนานาประเทศใหมีศักยภาพในการเปนผูนําทางการพยาบาลในระดับสูงสุดทั้งใน
ดานการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล การนําการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ และการสรางองคความรู
ทางการพยาบาลใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล สามารถเขาถึงแกนความรู สรางและอธิบายองคความรูใหมได มี
สมรรถนะทางปญญา ตกผลึกทางความคิดและคาดการณอนาคตได และมีความเชี่ยวชาญในศาสตรที่ทําวิจัย
เชื่อมโยงศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางกลมกลืน ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรูในหลักสูตรระดับนี้เนน
การพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีการใชวิทยาการสื่อสารและสารสนเทศที่ทันสมัย การใช
แหลงทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
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ภายใตบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การประสานงานและการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตความหลากหลายของผูสอนและผูเรียนจาก
สถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ
นานาประเทศ รวมทั้งสรางการไดรับการยอมรับเชิงวิชาการทางการพยาบาลในระดับนานาชาติ เพื่อนําไปสูความ
เปนองคกรแหงการเรียนรู
3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผูที่จบการศึกษาจะมี คุณสมบัติดังนี้
3.2.1 มีความสามารถในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมในสาขาพยาบาลศาสตร
3.2.2 มีความรูและความเชี่ยวชาญในการประยุกตองคความรูในการแกปญหาสุขภาพ และวิชาชีพโดย
การบูรณาการวิทยาการรวมสมัย และภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมและอยูบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.3 เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
3.2.4 เปนนักวิชาการที่มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.2.5 มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความสามารถดังนี้
4.1 วิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล และ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
มีทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูทางการพยาบาล
การปรับปรุงคุณภาพการบริการพยาบาลและระบบ
บริการสุขภาพ
4.3 เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ สามารถวิเคราะห ประเมินสถานการณ
แนวโนมปญหาสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไดอยางกวางขวางลึกซึ้ง และสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงได
อยางเหมาะสม
4.4 เปนที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหนวยงานตางๆ
4.5 เปนนักวิชาการที่ศึกษาคนควาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สามารถถายทอดเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนความรูแกผูอื่นได มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจริยธรรมและคุณธรรม
5. โครงสรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และแผนกําหนดการศึกษา
5.1 โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต
ก. วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
566898 พย.พศ. 898 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือมีการจดสิทธิบัตร ไมนอยกวา 2 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ

- 123 (4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย 2
ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 200 ชั่วโมง
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายแผนจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคเรียนที่ 1 หลังการ
โอนยายนักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารอง ขอสอบใหม การสอบแกตัวตอง
สอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
จ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก
แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1
(สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียน
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอวิทยานิพนธ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

กิจกรรมสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
0
0 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
- หนวยกิต

- 124 ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

กิจกรรมสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

กิจกรรมสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

5.2 โครงสรางหลักสูตร แบบ 1.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ก. วิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
566897 พย.พศ. 897 วิทยานิพนธ
72 หนวยกิต
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอ ยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม ซึ่ ง มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือมีการจดสิทธิบัตรไมนอยกวา 3 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย
2 ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 240 ชั่วโมง
ค. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคเรียนที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายแผนจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติ ภายในภาคเรียนที่ 1 หลัง
การโอนยายนักศึกษาที่สอบไมผาน มีสิทธิสอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบแกตัว
ตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษา ถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
จ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก

- 125 แผนกําหนดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2
(สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียน
สอบวัดคุณสมบัติ
เสนอหัวขอวิทยานิพนธ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
0
0 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)897

กิจกรรมการสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
- หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)897

กิจกรรมการสัมมนา
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
- หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

- 126 ปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)897

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
กิจกรรมการสัมมนา
ลงทะเบียน
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
0
0 หนวยกิต

5.3 โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.1 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
63 หนวยกิต
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
27 หนวยกิต
ไมนอยกวา
24 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1
กระบวนวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
566800 พย.พศ. 800 ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร
ทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
566801 พย.พศ. 801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
566811 พย.พศ. 811 ระบบสุขภาพ
3 หนวยกิต
566822 พย.พศ. 822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงาน
วิจัยทางดานสุขภาพ
3 หนวยกิต
566823 พย.พศ. 823 กระบวนทัศนเชิงคุณภาพใน
งานวิจัยทางการพยาบาล
3 หนวยกิต
566824 พย.พศ. 824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
566825 พย.พศ. 825 สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต
1.1.2
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
กระบวนวิชาเลือก
566802 พย.พศ. 802 แกนสาระความรูทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัว
นักศึกษา
1.2 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2.1
ไมมี
กระบวนวิชาบังคับ
กระบวนวิชาเลือก
1.2.2
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
โดยเลื อ กจากกระบวนวิ ช าตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
ประจําตัวนักศึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถามี)
ข. วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
566899 พย.พศ. 899 วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอ ยกวา 3 ภาคการศึกษา

- 127 (2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือ เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม ซึ่งมี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือมีการจดสิทธิบัตร ไมนอยกวา 1 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย 2
ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 120 ชั่วโมง
ง. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
- ภาษาตางประเทศ
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่
1
หลังการโอนยาย นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดยตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบ
แกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
ฉ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1
แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)800
พย.พศ. (566)824
พย.พศ. (566)811

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)801
พย.พศ. (566)822
พย.พศ. (566)823

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ. (566)825

ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล
ระบบสุขภาพ
รวม

การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ
กระบวนทัศนเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการพยาบาล
รวม
ปที่ 2
สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขา
รวม

หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต

- 128 ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)899

หนวยกิต

รวม

12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

รวม

12 หนวยกิต

ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
วิทยานิพนธปริญญาเอก

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)899

หนวยกิต
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)899

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

5.4 โครงสรางหลักสูตร แบบ 2.2 สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
ไมนอยกวา
36 หนวยกิต
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
33 หนวยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาบังคับ
1.1.1
24 หนวยกิต
562701 พย.พก. 701 การออกแบบวิจัยและการ
วิเคระหขอมูล
3 หนวยกิต
566800 พย.พศ. 800 ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตร
3 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
566801 พย.พศ. 801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
566811 พย.พศ. 811 ระบบสุขภาพ
3 หนวยกิต
566822 พย.พศ. 822 การประยุกตสถิตหิ ลายตัวแปรในงาน
วิจัยทางดานสุขภาพ
3 หนวยกิต
566823 พย.พศ. 823 กระบวนทัศนเชิงคุณภาพใน
3 หนวยกิต
งานวิจัยทางการพยาบาล
566824 พย.พศ. 824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง 3 หนวยกิต
ทางการพยาบาล
566825 พย.พศ. 825 สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ 3 หนวยกิต
กระบวนวิชาเลือก
1.1.2
ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
566802 พย.พศ. 802 แกนสาระความรูทางการพยาบาล 3 หนวยกิต
หรือเลือกจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในคณะพยาบาลศาสตรตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2 กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ
กระบวนวิชาบังคับ ไมมี
1.2.1
1.2.2
กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

- 129 โดยเลื อ กจากกระบวนวิ ช าตามความเห็ น ชอบของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาประจํ า ตั ว
นักศึกษา
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง (ถามี)
ข. วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
566898 พย.พศ. 898 วิทยานิพนธ
48 หนวยกิต
ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย
(1) การจัดสัมมนาและการนําเสนอผลงานในการสัมมนา อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เปนจํานวนไมนอ ยกวา 3 ภาคการศึกษา
(2) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงาน หรือสวน
หนึ่งของผลงานไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสาร ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่
มีคณะกรรมการตรวจสอบผลงาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ มี ร ายงานการประชุ ม ซึ่ ง มี
คณะกรรมการตรวจสอบผลงานหรือมีการจดสิทธิบัตรไมนอยกวา 2 เรื่อง
(3) นักศึกษาตองรายงานผลการศึกษาเปนลายลักษณอักษรตามแบบฟอรมที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกภาคการศึกษาปกติ
(4) วิทยานิพนธของนักศึกษา ตองผานการยอมรับจากผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอยางนอย
2 ทาน
(5) ทําวิจัยรวมกับอาจารยในหลักสูตรอยางนอย 150 ชั่วโมง
ง. กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
- ไมมี
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
จ. การสอบวัดคุณสมบัติ
นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติภายในภาคการศึกษาที่ 1
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหโอนยายจะตองทําการสอบวัดคุณสมบัติภายใน
ภาคการศึกษาที่ 1 หลังการโอนยาย นักศึกษาที่สอบไมผานมีสิทธิ์สอบแกตัวไดอีก 1 ครั้ง โดย
ตองยื่นคํารองขอสอบใหม การสอบแกตัวตองสอบใหเสร็จสิ้นภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก
ฉ. การสอบประมวลความรู
ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยผานความเห็นชอบจากประธานกรรมการที่
ปรึกษาประจําตัวนักศึกษาปริญญาเอก
หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาในขอ 1.1

- 130 แผนกําหนดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2
ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.ก. (562)701

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)800
พย.พศ. (566)824
พย.พศ. (566)811

ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)801
พย.พศ. (566)822
พย.พศ. (566)823
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ. (566)825

การออกแบบวิจัยทางการพยาบาลและการวิเคราะหขอมูล
กระบวนวิชาเลือก โดยเลือกจากกระบวนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา
รวม
ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล
การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล
ระบบสุขภาพ
รวม
ปที่ 2
การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ
กระบวนทัศนเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการพยาบาล
รวม
สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
วิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกนอกสาขา
รวม

หนวยกิต
3(2/2-1/ฝ)
6(6/6-0/0)

9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
3(3/3-0/0)
9 หนวยกิต

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
- หนวยกิต

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยตางประเทศ
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
- หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต

- 131 ปที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
พย.พศ (566)898

วิทยานิพนธปริญญาเอก
รวม

หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
หนวยกิต
12(0/0–12/ฝ)
12 หนวยกิต
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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ
กระบวนวิชาที่เปดสอนในคณะพยาบาลศาสตร
พย.พศ (566)701 การพยาบาลรวมวัฒนธรรม
3(3/3-0/0)
NGNS (566)701 TRANSCULTURAL NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานของการพยาบาลรวมวัฒนธรรม องคประกอบ และความตองการการพยาบาลที่
มีศักยภาพทางวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมและระบบความเชื่อดานสุขภาพตอ การปฏิบัติการดูแลทางดาน
สุขภาพ การพยาบาลรวมวัฒนธรรมตามชวงวงจรชีวิต และประเด็นรวมสมัยที่ทาทายทางดานการพยาบาลรวม
วัฒนธรรม
พย.พศ (566)702 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGNS (566)702 MODELS AND THEORIES OF HEALTH BEHAVIORS AND HEALTH PROMOTION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพ อิทธิพลของปจจัยดานจิตใจ สังคมวัฒนธรรม
และการเมืองตอการมีพฤติกรรมสุขภาพ การคงไวซึ่งพฤติกรรมสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคลครอบครัวและชุมชน กระบวนการใชแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพในการวิจัย
ทางการพยาบาล และความสามารถของแนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและสรางเสริมสุขภาพที่เลือกสรร
ในการใชในการวิจัยทางการพยาบาล
พย พศ (566)703 การจัดการอาการทางคลินิก
3(3/3-0/0)
NGNS (566)703 CLINICAL SYMPTOMS MANAGEMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดพื้นฐานเชิงทฤษฎีและขอมูลเชิงประจักษของอาการที่พบบอยในการปฏิบัติการพยาบาล วิธีการ
จัดการกับอาการโดยใชมุมมองทางดานชีวพฤติกรรมและสังคมวัฒนธรรม คําจํากัดความ กรอบแนวคิดทฤษฎี
การประเมิน การวัด และกลยุทธการจัดการทางคลินิก การตรวจสอบ การตอบสนองของอาการทางคลินิกตอ
ความเจ็บปวยหรือความพิการ และการรักษาตลอดชวงชีวิต
พย.พศ (566)720 การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (566)720 INSTRUMENT DEVELOPMENT FOR NURSING RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ทฤษฎีการวัด หลักการและกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัย คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
การแปล
สําคัญของเครื่องมือวิจัย
การทดสอบคุณภาพโดยเฉพาะความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ
เครื่องมือเพื่อการใชในงานวิจัยทางการพยาบาลขามวัฒนธรรม และประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อ
การวิจัยทางการพยาบาล
พย พศ (566)721 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
3(3/3-0/0)
NGNS (566)721 QUALITATIVE DATA ANALYSIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักการและองคประกอบของการจัดการขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะห วิธีการ วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ ทักษะในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การนําเสนอขอคนพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ

- 133 พย.พศ (566)722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (566)722 PARTICIPATORY ACTION RESEARCH IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปรัชญาพื้นฐาน หลักการ ลักษณะสําคัญของการวิจัยแบบมีสวนรวม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมในงานวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตรสุขภาพ การดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
และการประยุกตการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในกลุมที่หลากหลายสําหรับการวิจัยทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
พย.พศ (566)723 การวิจัยผลลัพธทางคลินิก
3(3/3-0/0)
NGNS (566)723 CLINICAL OUTCOMES RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปรัชญาและกรอบแนวคิดของการวิจัยผลลัพธทางคลินิก การดําเนินการวิจัยผลลัพธทางคลินิก การวัด
และการจัดการผลลัพธทางคลินิก ความตรงของการวิจัยผลลัพธทางคลินิก ประเด็นดานเทคนิคและการทําวิจัย
ผลลัพธทางคลินิก คุณคาและขอจํากัดของการวิจัยผลลัพธทางคลินิก
พย.พศ (566)724 การวิจัยการบริการสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGNS (566)724 HEALTH SERVICES RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
กระบวนการวิจัยการบริการสุขภาพโดยใชปรัชญาและการวิเคราะหที่เปนสหสาขาวิชา บทบาทของวิจัย
การบริการสุขภาพในการใหขอมูลเชิงนโยบายและการปฏิบัติดานคลีนิก ทักษะการออกแบบวิจัย
การบริการ
สุขภาพ การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ และการประเมินผลกระทบของโครงการตอผลลัพธสุขภาพ การประยุกตผล
วิจัยการบริการสุขภาพ
พย.พศ (566)800 ปรัชญาสําหรับการพัฒนาศาสตรทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (566)800 PHILOSOPHICAL IN NURSING SCIENCE DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
หลักการในการโตแยงทางวิชาการ ขอโตแยงเกี่ยวกับปรัชญาทางวิทยาศาสตร ทัศนะของความรูและ
ความรูทางวิทยาศาสตรที่มีอิทธิพลตอความรูทางการพยาบาล ทฤษฎีและทัศนะ การวิเคราะห วิจารณศาสตร
ตาง ๆ ตามแนวคิดทางตะวันตก และตะวันออก ปรัชญาพื้นฐานของศาสตรการพยาบาล แบบแผนการรูทาง
พยาบาล การสรางองคความรูทางการพยาบาล การวิเคราะหเนื้อหาขององคความรูทางการพยาบาล
พย.พศ (566)801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (566)801 THEORY DEVELOPMENT IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.พศ (566)800
ธรรมชาติของศาสตรทางการพยาบาล และการพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล กระบวนการของการ
เชื่อมโยงทฤษฎีกับการวิจัยและการปฏิบัติ การวิเคราะหการพัฒนาทฤษฎีในทฤษฎีการพยาบาลที่เลือก รวมทัง้
วิเคราะหการพัฒนาแนวคิด และขอความ
พย.พศ (566)802 แกนสาระความรูทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (566)802 SUBSTANTIVE NURSING KNOWLEDGE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การคนควาเชิงลึก การวิพากษและการสังเคราะหองคความรูทางการพยาบาล แนวคิดทฤษฎีและ
หลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาล ในปรากฏการณที่สนใจ และ การใหขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยและการ
ปฏิบัติทางการพยาบาลในอนาคต

- 134 พย.พศ (566)810 การพัฒนาภาวะผูนําทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (566)810 LEADERSHIP DEVELOPMENT IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
สภาพการณ ประเด็น และแนวโนมของวิชาชีพการพยาบาลและภาวะผูนําทางการพยาบาล การ
เสริมสรางพลังอํานาจในวิชาชีพระดับตางๆ ตั้งแตระดับบุคคล กลุม องคกร สังคมและประเทศ การสรางภาพพจน
ของวิชาชีพการพยาบาล
พย.พศ (566)811 ระบบสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGNS (566)811 Health System
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ระบบสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุขและการกําหนดนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทยและ
ตางประเทศเศรษฐศาสตรส าธารณสุข ทฤษฎีองคการ ปรากฎการณและประเด็นที่เกี่ยวของกับระบบบริการ
สุขภาพการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองคการในระดับตางๆ และอนาคตของการใหบริการ
สุขภาพและการพยาบาล
พย.พศ (566)820 การวัดตัวแปรและการออกแบบวิจัยขั้นสูง
4(4/4-0/0)
NGNS (566)820 ADVANCED MEASUREMENT AND RESEARCH DESIGN
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การออกแบบวิจัยทางการพยาบาล ความถูกตองเชิงวิทยาศาสตรของการออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ ทฤษฎี
และวิธีการวัดตัวแปรในธรรมชาติและหองปฏิบัติการ กลยุทธและวิธีสรางเครื่องมือที่เปนมาตรฐาน การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ การวัดทางสรีรวิทยา ประเด็นที่เกี่ยวของกับการวัดตัวแปร ปรัชญาและระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ วัตถุประสงคและลักษณะเฉพาะของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบตางๆ วิธีการเก็บรวบรวม ขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูล จริยธรรมในการวิจัย การผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในการ
วิจัยทางการพยาบาล
พย.พศ (566)821 โครงการวิจัยทางการพยาบาล
2(1/1-1/ฝ)
NGNS (566)821 NURSING RESEARCH PROJECT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : พย.พศ (566)820
ปรากฏการณทางการพยาบาลที่ควรวิจัย การสรางแนวคิดและแบบจําลองในการศึกษาประเด็นปญหา
ทางสุขภาพ การเลือก/สรางเครื่องมือวัดตัวแปร การเขียนและเสนอโครงรางการวิจัย การดําเนินการวิจัยและการ
นําเสนอผลงานวิจัย
พย.พศ (566)822 การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGNS (556)822 APPLICATION OF MULTIVARIATE STATISTICS IN HEALTH REARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การประยุกตสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางดานสุขภาพ
การวิเคราะหการถดถอยแบบลอจิสติกและการ
วิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัวดานสุขภาพ

- 135 พย.พศ (566)823 กระบวนทัศนเชิงคุณภาพในงานวิจัยทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (556)823 QUALITATIVE PARADIGMS IN NURSING RESEARCH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ปรัชญาพื้นฐานของระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะสําคัญ จุดเดน และขอจํากัดของวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพแบบตางๆ ที่ใชในการวิจัยทางการพยาบาล หลักการเกี่ยวกับการเลือกกลุมตัวอยาง การสรางขอมูลและ
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพของขอมูล ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมใน
การวิจัย การประยุกตวิจัยเชิงคุณภาพแบบตาง ๆ ในการวิจัยทางการพยาบาล
พย.พศ (566)824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGNS (556)824 ADVANCED QUANTITATIVE RESEARCH DESIGNS IN NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
การคนควาอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการประเมิน การทําวิจัยในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพและการพยาบาล แหลงของความลําเอียงและการลดความลําเอียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย
จุดแข็งและจุดออนของแบบการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยตางๆ จริยธรรมใน
ของการวิจัยแบบตางๆ
กระบวนการวิจัย ประเด็น ในการวิเ คราะหและการแปลผลขอมูลจากการวิจัยแบบตางๆ และการใชมุมมอง
ทางการพยาบาลในการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย
พย.พศ (566)825 สัมมนาโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ
3(3/3-0/0)
NGNS (556)822 RESEARCH PROJECT FOR DISSERTATION SEMINAR
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ขอบเขตของการสัมมนา รวมถึงการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน การนําเสนอผลงานวิจัย การ
ตีพิมพรายงานวิจัย และการวิพากษโครงรางวิจัยและรายงานการวิจัย
พย.พศ (566)869 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 1
NGNS (566)869 SELECTED TOPICS IN NURSING I
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

1(1/1-0/0)

พย.พศ (566)879 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 2
NGNS (566)879 SELECTED TOPICS IN NURSING II
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

2(2/2-0/0)

พย.พศ (566)889 หัวขอเลือกสรรทางการพยาบาล 3
NGNS (566)889 SELECTED TOPICS IN NURSING III
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผูสอน

3(3/3-0/0)

พย.พศ. (566)897 วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2
72(0/0-72/ฝ)
NGNS (566)897 Ph.D. THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ

- 136 พย.พศ (566)898 วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต แบบ ก 1.1 และแบบ 2.2
48(0/0-48/ฝ)
NGNS (566)898 Ph.D. THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ
36(0/0-36/ฝ)
พย.พศ (566)899 วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
NGNS (566)899 Ph.D. THESIS
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางแลว หรือลงทะเบียนพรอมกับการเสนอหัวขอโครงรางฯ
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
1. ชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
Master of Public Health Program

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health
ส.ม.
M.P.H.

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. ปรัชญาของหลักสูตร
การดําเนินงานสาธารณสุขของประเทศ
ทั้งดานการบริหารและการใหบริการสุขภาพอนามัยแก
ประชาชนในสังคมทุกระดับจะพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จําเปนตองอาศัยบุคลากรดานสุขภาพที่มีความเปนผูนําที่มีความสามารถทางดานการบริหาร การนิเทศ การสอน
และการวิจัยดานสาธารณสุขของประเทศไดทุกระดับ ตองเปนผูมีความสามารถในการนิเทศหรือฝกอบรมบุคลากร
อื่นๆ โดยมีสํานึกที่ตระหนักถึง ภาระหนาที่รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีนโยบายสงเสริมการประสานงาน การใชบุคลากรและทรัพยากรตางๆ
รวมกันระหวางคณะและสถาบันในการพัฒนางานดานการศึกษา และดานอื่นๆ โดยเฉพาะเนนหลักการจัด
การศึกษาแบบสหสาขาวิชา ดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ และบัณฑิตวิทยาลัยจึงรวมมือกันสนับสนุนนโยบายนี้ รวมทั้งเปน
ศูนยกลางใหความรูและชวยเหลืองานดานสุขภาพอนามัยแกสถาบันที่เกี่ยวของในภาคเหนือและสวนอื่นๆ
ของ
ประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายและดําเนินการใหความรวมมือทางดานการสาธารณสุขโดยเฉพาะ
แกประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อใหสามารถบริหารและบริการอยางเหมาะสมได
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มุงจะเตรียมนักสาธารณสุขใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน ทันตแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร และสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ ใหมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูนําดานสาธารณสุขทั้งดานบริหารและวิชาการ นักวิจัย
ผูนิเทศ หรือผูสอนและผูชํานาญการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ตามสาขาวิชาชีพระดับสูงที่สามารถบริหารจัดการ
และปรับปรุงดานนี้ของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีเจตนคติที่ดีตองานสาธารณสุขของประเทศทุกระดับ
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลั ก สู ต รนี้ จั ด การศึ ก ษาแบบสหสาขาวิ ช าทางด า นสาธารณสุ ข เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนางานดานสาธารณสุข สามารถศึกษาดวยตนเองและประยุกตความรูตาม
สาขาวิชาชีพเพื่อทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแลว
นักศึกษาจะมีความสามารถ ดังนี้
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5.2 พัฒนาความเปนผูนําทางดานสาธารณสุขและทํางานรวมกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของได
5.3 ศึ ก ษาและค น คว า อย า งเป น ระบบเพื่ อ ประยุ ก ต ใ ช ใ นการแก ไ ขป ญ หาหรื อ พั ฒ นางานด า น
สาธารณสุขไดอยางเหมาะสม
5.4 วิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ ในประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนเพื่อหาแนวทางดําเนินการดานสาธารณสุขที่เหมาะสม
5.5 เปนผูมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง
6. โครงสรางหลักสูตร (ใชเวลาเรียน 1 ปการศึกษา)
6.1 หลักสูตร แผน ข จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ก. กระบวนวิชาเรียน
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ไมนอยกวา
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ
บว.สม (901)701 ชีวสถิติสาธารณสุข
บว.สม (901)702 หลักวิทยาการระบาด
บว.สม (901)704 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาสาธารณสุข
บว.สม (901)705 การบริหารงานสาธารณสุข
บว.สม (901)706 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
บว.สม (901)709 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
บว.สม (901)711 การฝกภาคสนามทางสาธารณสุข
บว.สม (901)791 สัมมนาสาธารณสุข
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
โดยเลือกจากกระบวนวิชาตอไปนี้
พ.วช (322)713 การจัดโครงการการสาธารณสุขมูลฐาน
พ.วช (322)741 สุขภาพครอบครัว
พ.วช (322)771 ระบาดวิทยาของโรคติดตอและโรคไมติดตอ
พ.วช (322)781 สัมมนาโครงการพัฒนาและผลกระทบ
กระทรวงสาธารณสุข
ท.ทช (416)712 ปจจัยกําหนดภาวะสุขภาพชองปาก
ท.ทช (416)713 ทันตสาธารณสุขและระบาดวิทยาของโรค
ในชองปาก
ท.ทช (416)714 พฤติกรรมศาสตรและทันตสุขศึกษา
ภ.ภช (457)712 การจัดการขอมูลสาธารณสุขดวยคอมพิวเตอร
ภ.ภช (457)721 การบริหารทรัพยากรทางเภสัชสาธารณสุข
ภ.ภช (457)741 วิทยาการระบาดทางเภสัชวิทยา
พย.ส (551)712 การพยาบาลสาธารณสุขขั้นสูง
พย.ส (551)713 การอนามัยครอบครัว
พย.ส (551)714 การสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชน
พย.ส (551)715 การพยาบาลอาชีวอนามัย
พย.ส (551)716 การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
บว.สม(901)703 การสาธารณสุขมูลฐาน

36
30
30
27
24
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3 หนวยกิต
บว.สม (901)708 โภชนาการสาธารณสุข
3 หนวยกิต
หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ในสาขาวิชาที่สัมพันธกนั ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ
ไมมี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ไมมี
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
ข. การคนควาแบบอิสระ
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
บว.สม (901)798 การคนควาแบบอิสระ
ค กระบวนวิชาที่ไมนับหนวยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
- ภาษาตางประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
- ไมมี
หมายเหตุ
กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง ทุกกระบวนวิชาในขอ 1.1
ความหมายของเลขกระบวนวิชา
แสดงรหัสของสาขาวิชา
เลข 3 ตัวแรก
901
หมายถึง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
หมายถึง สาขาวิชาเวชศาสตรชมุ ชน คณะแพทยศาสตร
322
416
หมายถึง สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร
หมายถึง สาขาวิชาเภสัชชุมชน
457
คณะเภสัชศาสตร
หมายถึง สาขาวิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร
551
7. แผนการศึกษา (Program of Study)
ภาคการศึกษาที่ 1
บว.สม (901)701 ชีวสถิติสาธารณสุข
บว.สม (901)702 หลักวิทยาการระบาด
บว.สม (901)704 มนุษยวิทยาและสังคมวิทยาของการสาธารณสุข
บว.สม (901)706 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
กระบวนวิชาเลือก
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
บว.สม. (901)705 การบริหารงานสาธารณสุข
บว.สม (901)709 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
บว.สม (901)711 การฝกภาคสนามทางสาธารณสุข
บว.สม (901)791 สัมมนาสาธารณสุข
กระบวนวิชาเลือก
รวม

หนวยกิต
3(3/3 – 0/0)
3(3/3 – 0/0)
3(3/3 – 0/0)
3(3/3 – 0/0)
3(3/3 – 0/0)
15 หนวยกิต
หนวยกิต
3(3/3 – 0/0)
3(3/3 – 0/0)
3(0/0 – 3/ฝ)
3(3/3 – 0/0)
3(3/3 – 0/0)
15 หนวยกิต

- 140 ภาคการศึกษาฤดูรอน
บว.สม (901)798 การคนควาแบบอิสระ
รวม

หนวยกิต
6(0/0 – 6/ฝ)
6 หนวยกิต

คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาที่เปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร
พย.ส (551)701 วัฒนธรรม สุขภาพและการพยาบาล
3(3/3-0/0)
NGC (551)701 CULTURE, HEALTH AND NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพอนามัย และแนวทางที่จะนําไปใช
ในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
โดยการศึกษาพฤติกรรมทางดานสุขภาพอนามัยและการเจ็บปวยของ
ประชาชน นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง และศึกษากรณีตัวอยางของความเชื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
อนามัย
พย.ส (551) 702 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
3(3/3-0/0)
NGC (551)702 HEALTH IMPACT ASSESSMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
แนวคิดและกระบวนทัศนทางสุขภาพ แนวคิด หลักการและกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แนวคิด หลักการและกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ แนวคิดหลักการการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและทางสังคม และกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย
3(3/3 – 0/0)
พย.ส (551)712 การพยาบาลสาธารณสุขขั้นสูง
NGC (551)712 ADVANCED PUBLIC HEALTH NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายบทบาทหนาที่ของพยาบาลสาธารณสุข แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของทางการ
พยาบาลสาธารณสุข การประเมิน การนิเทศงาน และการควบคุมคุณภาพการพยาบาล ปจจัยเสี่ยงตอภาวะ
สุขภาพ กลวิธที ี่ใชในการแกไขปญหาสาธารณสุข การประยุกตทฤษฎีเพื่อการดูแลครอบครัวและชุมชน
พย.ส (551)713 การอนามัยครอบครัว
3(3/3 – 0/0)
NGC (551)713 FAMILY HEALTH CARE
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับ ทฤษฎีและพัฒนาการครอบครัว บทบาท หนาที่ของบุคลากรทาง
สาธารณสุขในการใหบริการอนามัยครอบครัวในระยะตางๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งหาแนวทางใน
การแกไขปญหาครอบครัว โดยประยุกตทฤษฎีและความรูในศาสตรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3(3/3 – 0/0)
พย.ส (551)714 การสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชน
NGC (551)714 HEALTH PROMOTION AND COMMUNITY DEVELOPMENT
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และเปาหมายการพัฒนาชุมชนและการสงเสริมสุขภาพ
ตลอดจนวิเคราะหการนําหลักการพัฒนาชุมชนจากการศึกษาชุมชนตัวอยางเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริม
สุขภาพ
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3(3/3 – 0/0)
NGC (551)715 OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาวิวัฒนาการของงานอาชีวอนามัยและการพยาบาลอาชีวอนามัย บทบาทหนาที่ของพยาบาล ขอบเขตของงานอาชีวอนามัย นโยบายของประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวของ ปจจัยอันตรายที่คุกคามสวัสดิภาพความ
ปลอดภัยของผูประกอบการในอาชีพตางๆ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ มาตรการในการควบคุมปองกัน
อันตรายในสถานที่ประกอบการ วิเคราะห อภิปราย ปญหาดานการพยาบาลอาชีวอนามัย และหาแนวทางในการ
วางแผนการใหบริการพยาบาล
พย.ส (551)716 การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3(3/3 – 0/0)
NGC (551)716 INFECTION CONTROL IN HOSPITAL
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิด หลักการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล บทบาทและหนาที่ของพยาบาลในการสืบคน
การเฝาระวัง และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตลอดจนการประยุกตความรูทางระบาดวิทยาในการ
วางแผนปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3(3/3 – 0/0)
บว.สม (901)705 การบริหารงานสาธารณสุข
GSPH (901)705 PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ หลักการและกระบวนการ
บริหารงาน ระบบบริการปญหาการบริหารงานสาธารณสุข และแนวทางแกไขปญหาการบริการสาธารณสุข
บว.สม (901)706 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3(3/3 – 0/0)
GSPH (901)706 RESEARCH METHODOLOGY IN PUBLIC HEALTH
เงื่อนไขที่ตองผานกอน : ไมมี
ทบทวนแนวคิดและกระบวนการวิจัยที่เกี่ยวของทางดานสาธารณสุข การเลือกปญหาในการทําวิจัย การ
ออกแบบ การสรางเครื่องมือ การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล การแปรผล การเขียนโครงการวิจัย และวิเคราะห
วิจารณผลงานวิจัยที่เลือกสรร

ภาคผนวก
ประกาศที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 มาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษา
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 คณะพยาบาลศาสตร
 เครื่องแบบการฝกปฏิบัติการพยาบาลดานสาธารณสุข
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหญิงและชาย
 คณะพยาบาลศาสตร
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- สําเนา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยฐานะและเพื่อใหการ
บริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนัน้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548” ดังตอไปนี้
1. ประกาศกระทรวงศึกาธิการนี้เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548”
2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา สําหรับ
หลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
3. ใหยกเลิก
3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
พ.ศ.2533” ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533
3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2542”
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2542
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความสัมพันธ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะเพื่อ
ใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
อนึ่งผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาเดียว
กันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน อุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
ที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวน
การวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่องมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
5.
ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอนให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
11
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ศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น
ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
6. การคิดหนวยกิต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.5 การคนควาอิสระ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
7. โครงสรางหลักสูตร
7.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
7.2 ปริญญาโท ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน คือ
แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิตสถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิม่ เติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธแตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต
7.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน 2 แบบ โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพชัน้ สูง คือ
แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ที่กอใหเกิดความรูใหม
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต
แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 72 หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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กอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 36 หนวยกิต
และการศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต
และการศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธตาม แบบ 2.1และแบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ
8. การรับและเทียบโอนหนวยกิต
วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนักศึกษาที่มีความรู
ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้ นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบ โอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมไดนอกจากนี้
อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใด
เทานั้น และตองมีคุณสมบัติดังนี้
9.1 ปริญญาโท
9.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
กัน จํานวนอยางนอย 3 คน
9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม(ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือ ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2 ปริญญาเอก
9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน
จํานวนอยางนอย 3 คน
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1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณใน
การทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขา
วิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม
10. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
10.1 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน
ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน
10.2 อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโทได
ไมเกิน 15 คน หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาทํา
วิทยานิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย
11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
11.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
11.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา
11.3 ปริญญาโท จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
11.4 ปริญญาเอก จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียน
ดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา
12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละ
ภาการศึกษาปกติ และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร ดังนี้
12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ปการศึกษา
12.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
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ไมเกิน 8 ปการศึกษา สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 6
ปการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวน
หนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิตที่กําหนดขางตนใน
สัดสวนที่เหมาะสม
หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้
13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ตองเรียนครบตามจํานวน
หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือ
เทียบเทา
13.2 ปริญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธและสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานประชุม (Prodeeding)
13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตองได
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบผาน
การสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ
การตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานประชุม (Proceeding)
13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และสอบผานการสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น
13.3 ปริญญาเอก
13.3.1 1แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่
มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น

- 148 14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
14.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)” อักษรยอ
“ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (Higher
Graduate Diploma”) อักษรยอ “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad.Dip”) แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย
14.3 ปริญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญา
ในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา
หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาตาม
ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด
15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน
ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
15.1 การบริหารหลักสูตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอบและการวิจัย
15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
16. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป
17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนด
ไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2548
ลงนาม

อดิศัย โพธารามิก
(นายอดิศัย โพธารามิก)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ฉบับที่ 15/2547
เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ด ว ย
บั ณฑิ ตวิ ท ยาลัย เห็ น สมควรใหก ารสนั บ สนุ น
และเป ด โอกาสใหนั กศึ ก ษาบัณ ฑิต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถนําผลงานวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระไปเสนอตอที่
ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งตีพิมพ ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจึงไดจัดสรรเงินรายไดและผลประโยชนจากเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัยใหแกนักศึกษา
โดยกําหนดประเภทกิจกรรมและแนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัยดังนี้
1. ใหยกเลิกประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก
1.1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง สนับสนุนคาใชจายการจัดทํา
รายงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
1.2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2546
1.3 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการ
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2546
2. กิจกรรมวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย ประกอบดวย
2.1 การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ
2.1.1 การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนคาใชจายเปนเงินอุดหนุนเรื่องละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่เปนที่รูจักและยอมรับใน
วงวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ วามีมาตรฐานสากลอยูในฐานขอมูลนานาชาติ มีการเผยแพรกวางขวาง และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ (REFEREE) ทําหนาที่พิจารณาผลงานกอนรับตีพิมพกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับสถานภาพของวารสาร
วิชาการใดๆ ใหถือวาวารสารวิชาการที่คณะ กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะของสาขาวิชานั้นๆ พิจารณารับรอง
หรือใหการยอมรับเปนวารสารที่ผานเกณฑดังกลาว
เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพจะตองเปนผลงานรวมกัน (JOINT PAPER) ระหวางนักศึกษา
กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจมีผูเขียนอื่น (AUTHORS)
รวมดวยก็ไดทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีชื่อเปนผูเขียนคนแรก(FIRST AUTHOR)
(2) ผลงานวิจัยนั้นไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารแลว
(3) วันที่ไดรับการตอบรับใหตีพิมพ และผูเขียนที่เปนนักศึกษาตองมีสถานภาพเปน
นักศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาไปแลวไมเกิน 1 ป
(4) ตองระบุในผลงานวิจัยวาเปนผลงานระหวางที่ศึกษาอยูณ มหาวิทยาลัย เชียงใหม
และตองแสดงความขอบคุณ (ACKNOWLEDGE) บัณฑิตวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุนคาใชจาย
2.1.2 การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
สนับสนุนคาใชจายเปนเงินอุดหนุนเรื่องละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถวน)
วารสารทางวิชาการระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการที่เปนที่รูจักและยอมรับใน
วงวิชาการ/วิชาชีพนั้นๆ วามีมาตรฐานและมีการเผยแพรกวางขวาง
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(1) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพจะตองเปนผลงานรวมกัน (JOINT PAPER) ระหวางนักศึกษา
กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจมีผูเขียน (AUTHORS) อื่น
รวมงานดวยก็ไดทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีชื่อเปนผูเขียนคนแรก (FIRST AUTHOR)
(2) ผลงานวิจัยนั้นไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารแลว
(3) วันที่ไดรับการตอบรับใหตีพมิ พนั้นผูขอรับการสนับสนุนตองมีสถานภาพเปน
นักศึกษาอยู
2.1.3 ในกรณีที่วารสารทางวิชาการมีการเรียกเก็บคาตีพิมพบัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณา
สนับสนุนคาใชจายดังกลาวเปนกรณีไป
2.2 การไปเสนอผลงานวิชาการ
2.2.1 การไปเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายเปนเงิน
อุดหนุนในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) สําหรับคาเดินทาง คา เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และ
คาลงทะเบียน ในกรณีที่ไดรับทุนอุดหนุนจากแหลงทุนอื่นนักศึกษาตองแสดงหลัก ฐานการไดรับทุนอยางครบถวน
เงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนเสนอผลงานวิชาการในตางประเทศ
(1) เปนนักศึกษาปริญญาเอก
(2) ได รั บ การตอบรั บ ให มี ส ว นร ว มในการเสนอผลงานในรู ป แบบด ว ยวาจา
(ORAL PRESENTATION) หรือ แบบโปสเตอร (POSTER PRESENTATION)
(3) การสนับสนุนในขอ (1) และ ขอ (2) จะพิจารณาใหเฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อเปน
ผูเขียนคนแรกของบทความ/รายงานทางวิชาการ (FIRST AUTHOR) เทานั้น โดยที่ผลงานวิจัยที่นําเสนอจะตองเปน
ผลงานรวมกัน (JOIN PAPER) ระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยอาจมีผูเขียนอื่น (AUTHORS) รวมงานดวยก็ได
(4) นักศึกษาจะตองแสดงหลักฐานการตอบรับใหไปเสนอผลงานจากผูจัด การประชุม
และบทคัดยอของผลงานที่นําไปเสนอ
2.2.2 การเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
บัณฑิตวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายการนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศรวมทั้งการ
นํา เสนอผลงานในการประชุม วิช าการนานาชาติที่จัดในประเทศเปน เงิน อุดหนุ น ใหกับนักศึกษาในวงเงิน ไมเ กิน
3,000 บาท (สามพันบาทถวน) ตามอัตราดังนี้
(1) คาเดินทางไป-กลับ โดยรถไฟชั้น 2 นอนลางปรับอากาศหรือรถทัวร
(2) คาเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ 200 บาท
(3) คาที่พัก อัตราไมเกิน 500 บาทตอคืน
(4) คาลงทะเบียน ตามที่จายจริง
เงื่อนไขการขอรับการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
(1) เปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(2) ไดรับการตอบรับใหมีสวนรวมในการเสนอผลงานในรูปแบบดวยวาจา
(ORAL PRESENTATION) หรือ แบบโปสเตอร (POSTER PRESENTATION)
(3) การสนับสนุนในขอ (1) และ (2) จะพิจารณาใหเฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ
เปนผูเขียนคนแรกของบทความ/รายงานทางวิชาการ (FIRST AUTHOR) เทานั้น โดยที่ผลงานวิจัยที่นําเสนอจะตอง
เปนผลงานรวมกัน (JOINT PAPER) ระหวางนักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/ประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธโดยอาจมีผูเขียนอื่น (AUTHORS) รวมงานดวยก็ได
(4) นักศึกษาจะตองแสดงหลักฐานการตอบรับใหไปเสนอผลงานจากผูจัดการประชุมและ
บทคัดยอของผลงานที่นําไปเสนอ
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สําหรับการไปฝกอบรมระยะสั้น ณ ตางประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถวน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) เปนการฝกอบรมระยะสั้น ระยะเวลาอยางนอย 2 สัปดาหและไมเกิน 3 เดือน ใน
สาขาที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา
(2) ตองมีหลักฐานการตอบรับจากสถาบันที่รับนักศึกษาเขาฝกอบรม พรอมกําหนดการ
ฝกอบรม
กรณีที่นักศึกษาไดรับทุนสนับสนุนอื่น ที่ระบุเปนคาใชจายในการไปเสนอผลงานวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ, การตีพิมพผลงานทางวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ การไปฝกอบรมระยะสั้น ณ ตางประเทศ หรือ
การทําวิจัยแลว นักศึกษาจะไมสามารถขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากบัณฑิตวิทยาลัยไดอีก
2.4 จํานวนครั้งของการขอรับการสนับสนุนกจิกรรมทางวิชาการและการไปฝกอบรมระยะสั้น
2.4.1 การเสนอผลงานวิชาการ
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะขอรับการสนับสนุนในขอ 2.2.1 และ 2.2.2 ได
กิจกรรมละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา
- นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจะขอรับสนับสนุนไดเฉพาะใน
ขอ 2.2.2 เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2.4.2 การไปฝกอบรมระยะสั้น ไมเกิน 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการศึกษา
3. นักศึกษาที่ประสงคจะขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใชในกิจกรรมวิชาการประเภท
ตางๆ ใหขอแบบฟอรมขอรับการสนับสนุนคาใชจายฯ ไดที่งานบริการศึกษาและยื่นแบบฟอรมผานอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในกรณีพิเศษนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในประกาศนี้ บัณฑิตวิทยาลัย
จะพิจารณาอนุมัติตามเห็นสมควร
4. กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา กอนวันที่ไปเสนอผลงานวิชาการหรือไปฝกอบรมระยะสั้น
การอนุมัติเงินสนับสนุนคาใชจายตางๆ นั้น เปนอันยกเลิก
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547
(ลงนาม)
ประคิณ สุจฉายา
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประคิณ สุจฉายา)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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เรื่อง มาตรการเรงรัดการสําเร็จการศึกษา
เพื่อเปนการเรงรัดการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2538 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 จึงขอกําหนด
วิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. สําหรับสาขาวิชา
ใหประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา ประกาศหัวขอ หรือแนวทางการ
ทําวิจัย/การคนควาแบบอิสระ พรอมรายชื่ออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ในตนภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปการศึกษา
โดยมีจํานวนแนวทางการวิจัยไมนอยกวาจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในแตละรุน เพื่อเปนขอมูลใหนักศึกษาในสาขาวิชา
ไดรับทราบ พรอมสงสําเนาประกาศใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบ
2. สําหรับนักศึกษา
2.1 ใหนักศึกษาเสนอหัวขอโครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระใหแลวเสร็จภายใน 3
ภาคการศึกษาปกติ ในกรณีที่ไมสามารถเสนอไดทัน ใหนักศึกษาชี้แจงตอประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
2.2 ใหนักศึกษาที่เปนขาราชการ ซึ่งจะขอกลับไปปฏิบัติราชการในขณะที่ยังไมสําเร็จการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาครบถวนและสอบผานทุกวิชาแลวและไดรับอนุมัติหัวขอโครงรางหรือไดทํา
วิท ยานิ พ นธ/การคน คว า แบบอิส ระมีค วามก า วหน า อยู ใ นระดั บที่ พ อใจของอาจารย ที่ ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระกอนที่บัณฑิตวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองให
วิธีปฏิบัตินี้ ใหใชกับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแตรหัส 38… เปนตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2538
(ลงนาม)
ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ
(ศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงควงศ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รหัสอางอิง 2/2538
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- สําเนา บันทึกขอความ
บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษา โทร. 6065, 9079
ที่ ศธ 0515(04.1.2) /580
วันที่ 28 กันยายน 2549
เรื่อง ขอสงมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
เรียน

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา

ดวยฝายบัณฑิตศึกษา
มีความประสงคใครขอสงมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจํา
คณะฯ คราวประชุมสามัญครั้งที่ 9/2549 วันที่ 7 กันยายน 2549 ไดพจิ ารณาและมีมติเห็นชอบใหมีการกําหนด
แนวปฏิบัติขั้นตอนการเรงรัดนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตรใหสําเร็จการศึกษา ไวดังนี้
1. ใหทุกสาขาวิชาเรงรัดใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาแผน ก สอบโครงรางวิทยานิพนธ
ใหแลวเสร็จและนําเสนอหัวขอโครงรางฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 2 และให
นักศึกษาดําเนินการทําวิทยานิพนธภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 2
2. ใหทุกสาขาวิชาเรงรัดใหนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาแผน ข เสนอหัวขอการคนควาแบบ
อิสระใหแลวเสร็จและนําเสนอหัวขอโครงรางฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ ภายในสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 2 และ
ใหนักศึกษาดําเนินการทําการคนควาแบบอิสระภายในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปที่ 2
3. ใหสาขาวิชาจัดทํา research mapping ของแตละสาขาวิชาแลวนําเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ เพื่อเปนแนวทางสําหรับอาจารยและนักศึกษาใน
สาขาวิชาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาแบบอิสระ และใหปรับปรุงพรอมทั้งประกาศ
ใหเปนปจจุบันทุกตนปการศึกษา
4. ใหนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ก ทุกคนจัดทํา manuscript เพื่อตีพิมพผลงานการวิจัย
โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกําหนดใหสงพรอม
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณเปนอยางชา
ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดําเนินการตามมติดังกลาวพรอมทั้งแจงใหคณาจารยและนักศึกษา
ในสาขาวิชาของทานทราบดวย จักเปนพระคุณยิ่ง
ลงนาม
พรรณพิไล ศรีอาภรณ
(รองศาสตราจารย ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ)
ผูชวยคณบดี ปฏิบัติราชการแทน
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร
เรื่อง เครื่องแบบการฝกปฏิบัติการพยาบาลดานสาธารณสุข
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหญิงและชาย
-----------------------เพื่ อ ให ก ารแต ง กายในชุ ด เครื่ อ งแบบการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลสาธารณสุ ข สํ า หรั บ ออกฝ ก
ปฏิบัติงานหรือออกเก็บขอมูลในชุมชนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหญิงและชายเปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2512 จึง
กําหนดใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหญิงและชายที่จะออกฝกปฏิบัติงานหรือออกเก็บขอมูลในชุมชน แตงกาย
ดวยเครื่องแบบฝกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข ดังรายละเอียดและตัวอยางเครื่องแบบแนบทายประกาศดังตอไปนี้
1. เสื้อ ตัดดวยผาสีฟาเฉพาะ ปกเทเลอร ผาหนาติดกระดุม มีกระเปาขนาด 4 x 4 ½ นิ้ว ปกตราคณะ
พยาบาลศาสตร ติดบนอกเสื้อดานซาย กระเปาขนาด 4 x 4 ½ นิ้ว ติดดานลาง 2 ขาง ดานหลังจีบผาทบกวาง
1 ¼ นิ้ว เปดปลายลางจีบเกล็ดเอวปลอยขางละ 2 เกล็ด มีสายคาดเอวในตัวซีกหลังกวาง 2 นิ้ว แขนเสื้อสั้นเหนือ
ขอศอก ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก
2. กางเกงขายาวสีดําแบบสุภาพ ไมมีลวดลาย
3. รองเทาหุมสนสีดําแบบสุภาพ ไมมีลวดลาย สนสูงไมเกิน 1 นิว้ ไมเปดปลายเทา
4. ถุงเทาสั้นสีเดียวกับรองเทา
5. ติดปายชื่อนักศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
(ลงนาม) วิภาดา คุณวิกติกุล
(รองศาสตราจารย ดร. วิภาดา คุณวิกติกุล)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร
ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะฯ
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สิ่งที่ไดปรับแกไขเพิ่มเติม
- รายชื่อประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ((ปรับแกไขตามชุดใหม และเพิ่มของสูงอายุ)
- รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ปรับแกไขตามชุดใหม และเพิม่ ของสูงอายุ)
ิ ฎั ฐ)
- เพิ่มชื่อผูบริหาร ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ดร.ฐิตณ
- ตัดรองคณบดีฝายทรัพยากรมนุษย
- ปรับแผนการศึกษาของสาขากุมาร
- แกไข หลักสูตรผูใหญ และอาชีวอนามัย จากหลักสูตรใหม เปน หลักสูตรปรับปรุง
- เปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขที่ตองผานกอน กระบวนวิชา 555721 555722 และ 555723 (กุมารฯ)
- เพิ่มกิจกรรมทางวิชาการขอ 6 (หลักสูตรป.เอก ภาคปกติ)
- ปรับแกไขคําผิด
- ตรวจและแกไขจํานวนเครดิตกระบวนวิชาของแตละสาขาฯ
- ปรับแกไขชื่อกระบวนวิชา 569709 (ผดุงครรภ) จาก “ประเด็นปญหา” เปน “ประเด็นและ
แนวโนม”
- โครงสรางสาขาวิชาการพยาบาลสูงอายุ แผน ข ภาคปกติ เพิ่มเปน และ แผน ข ภาคพิเศษ
- เพิ่มการเปดสอนสาขาวิชาบริหารแผน ข ภาคพิเศษ (จัดการโดยคณะฯ) ปการศึกษา 2550
- เพิ่มการเปดสอนสาขาวิชาฯ สูงอายุ แผน ข ภาคพิเศษ ปการศึกษา 2551
- วงเล็บเพิ่มเติม ชุมชน แผน ข ภาคพิเศษ (งดรับนักศึกษาใหมีตั้งแตปการศึกษา 2550)
- วงเล็บเพิ่มเติม สาขาฯ ผูใหญ และบริหาร แผน ข ภาคพิเศษ (งดรับนักศึกษาใหมในปการศึกษา
2551)

