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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อผู้เรียนสาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
จะสามารถ
1) ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิของสถานบริการสุขภาพทุกระดับโดยใช้
องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

2) วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์งานบนการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
อย่างมีเหตุผล
3) บริหารจัดการการบริการพยาบาลให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพบนหลักของการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วม การเสริมสร้างพลังอานาจ การสร้างเครือข่ายและการใช้ทรัพยากรชุมชนให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
4) ปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพชุมชนอย่างเหมาะสม
5) ทาวิจัยหรือสังเคราะห์องค์ความรู้ /นวัตกรรมจากการใช้หลักฐานเชิงประจั กษ์เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพปฏิบัติการพยาบาล 6) สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน
7) เป็นผู้นาทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
8) ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาการพยาบาลหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
การพยาบาลสาธารณสุขหรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.50 หรือได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะพยาบาลศาสตร์
เป็นรายกรณี
2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ
3. มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีหรือได้รับการพิจารณาและอนุมัติเป็น
รายกรณี
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ระยะเวลาการศึกษา
เป็นระบบการเรียนการสอนภาคพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์ นักศึกษาในหลักสูตรสามารถสาเร็จการศึกษาได้
ภายใน 2 ปีการศึกษาและไม่เกิน 5 ปีการศึกษานับจากภาคการศึกษาแรกทีล่ งทะเบียน

เงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชา
วิชาบังคับ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะสาขา
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
การศึกษาอิสระ
รวม

รายวิชาต่าง ๆ
หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
NG 8032
NG 8023
NG 8072
ST 8012

แผน ก. (หน่วยกิต)

แผน ข. (หน่วยกิต)

9
14

9
20

3
12
38

3
6
38

แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาในวิชาชีพการพยาบาล
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย

วิชาเฉพาะสาขา
แผน ก
NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2

จานวน 9 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

จานวน 14 หน่วยกิต
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(0-12-0)
2(2-0-4)
3(0-12-0)

แผน ข
จานวน 20 หน่วยกิต
ต้องศึกษาเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต
NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2(2-0-4)
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
4(4-0-8)
NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
3(0-12-0)
NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2(2-0-4)
NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
3(0-12-0)
NG 8033 สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน
3(3-0-6)
NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน 3(0-12-0)
หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
NG 8013 การพัฒนาบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3(3-0-6)
NG 8183 การพยาบาลต่างวัฒนธรรม
3(3-0-6)
NG 8233 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3(3-0-6)
NG 8193 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หมวดวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ
NG 8236 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
NG 8246 การศึกษาอิสระ
6(0-18-0)
แผนการศึกษา (38 หน่วยกิต)
แผนการศึกษาสาหรับนักศึกษาแผน (ก)
ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
รวม
ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(0-12-0)
10 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8072
ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาในวิชาชีพการพยาบาล
NG 8102
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
NG 8133
ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
รวม
ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8236 วิทยานิพนธ์
รวม
แผนการศึกษาแผน (ข)
ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
ST 8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
NG 8092 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
รวม
ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
รวม
ชั้นปีที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วิชาเลือก
รวม

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
7 หน่วยกิต

12(0-36-0)
12 หน่วยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หน่วยกิต

3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(0-12-0)
10 หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8072
ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาในวิชาชีพการพยาบาล
NG 8102
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
NG 8133
ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
รวม
ชั้นปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8033
สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรใน
ชุมชน
NG 8063
ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรใน
ชุมชน
NG 8246
การศึกษาอิสระ
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
7 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(0-12-0)
6(0-18-0)
12 หน่วยกิต

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
NG 8032 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NG 8032 Nursing Concepts and Nursing Theories
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการพยาบาล สาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีจาก
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การวิเคราะห์และวิจารณ์ทฤษฎี เพื่อนาไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะสาขา และเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย
Evolution of nursing theory, Synopsis of nursing concepts and nursing theories and theories
from other disciplines related to nursing, Analysis and critique of theories for application as
theoretical foundation to nursing practices in special areas and as guideline to research.
NG 8072 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาในวิชาชีพการพยาบาล
2(2-0-4)
NG 8072 Health System and Leadership in Advanced Nursing
2(2-0-4)
Practice
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสุขภาพ หลักการบริหารจัดการระบบสุขภาพด้าน กฎหมาย
บุคลากร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การพัฒนานวตกรรมและคุณภาพการบริการ แนวคิดและวิวัฒนาการของการ
ปฏิบั ติการพยาบาลเฉพาะสาขา ภาวะผู้น าและการพัฒนาภาวะผู้นาในวิช าชีพการพยาบาล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้นาทางการพยาบาลในระบบสุขภาพ
National health system, Factors affecting health system, Principles of health system
management regarding to laws, human resources, health economics, innovation development and
quality of service, Concepts and evolution of nursing practice in special areas, Leadership and
development of leadership in nursing profession. Ethics of nurse’ leaders in health system.
NG 8023 การออกแบบและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
NG 8023 Research Designs and Research Utilization in Nursing
วิชาบังคับก่อน
ST8012

3(3-0-6)
3(3-0-6)

กระบวนการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การวิจัยและพัฒนา การกาหนดปัญหาการวิจัยทางการพยาบาล
รูปแบบการวิจัยตามประเด็นปัญหา ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้สถิติให้เหมาะกับปั ญหาการวิจัย และข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย การประเมิน
งานวิจัย และการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Research process, Ethics in research, Research and development, Identifying nursing
research problems, Quantitative and qualitative research designs, Tool development, Data
collection, Selecting suitable statistics to data and research problem, Writing research report,
Research publication, Research evaluation, and research utilization in nursing.
ST8012 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย
2(2-0-4)
ST8012 Statistical Data Analysis for Research
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทและระดับของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิง
อนุมาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
ข้อมูลจาแนกประเภท การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความถดถอย การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับประเด็น
ปัญหาการวิจัย และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
Sources, types, and levels of data, Data analysis with descriptive and inferential statistics,
Value estimation. Parametric and non-parametric hypothesis testing, Analysis of variance,
categorical data analysis, correlation analysis, regression analysis. Selection of statistics
appropriately to research problems. and The use of statistical software in data analysis.
หมวดวิชาเฉพาะ
NG 8092 วิทยาการระบาดประยุกต์ในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2(2-0-4)
NG 8092 Apply Epidemiology in Community Nurse Practitioner
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิด หลักการและวิธีการทางวิทยาการระบาดในการอธิบายและวิเคราะห์การเกิด และการกระจายของโรค
หรือปัญหาสุขภาพในชุมชน การคัดกรอง การเฝ้าระวัง การสืบสวน และการควบคุมโรค การศึกษาทางวิทยาการ
ระบาด ประเด็นและแนวโน้มของวิทยาการระบาด การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาการระบาดเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

Epidemiology concepts, principles, and methodologies for explanation and analysis
diseases and health problems in community. Screening, surveillance, detection, and
prevention for health problem management. Epidemiology studies and designs. Seminar
issues and trends related to epidemiology. Application epidemiology accorded to
Community Nurse Practitioner roles.
NG 8014 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
4(4-0-8)
NG 8014 Community Nurse Practitioner 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
พยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคเบื้องต้น
ในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลันและเรื้อรัง แนวคิดทฤษฎีทางการสาธารณสุข สังคมและการพยาบาลในการดูแลสุขภาพ
บุคคลและครอบครัว การจัดการสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนแบบ
บูรณาการความรู้การประเมิน พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาตามปัญหาสุขภาพบนผลการวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์
ภายใต้กฎหมาย จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรม สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อจัดการโรคใน
ชุมชน
Concepts of pathogenesis, pharmacology and advanced health assessment. Differential
diagnosis and primary care for emergency, acute, and chronic clients. Conceptual frameworks
and theories related to public health, social, and nursing science for caring individual,
family, and community health. Primary health care level management by integrating
pathophysiology, pharmacology, research utilization, evidenced based knowledge, and
professional experience for holistic health underpining laws, ethics, human rights, and
cultural considerations. Seminar issues and trends relevant to the community nurse
practitioner for disease management in community.
NG 8113 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
3(0-12-0)
NG 8113 Practicum in Community Nurse Practitioner 1
3(0-12-0)
วิชาบังคับก่อน
NG 8014 หรือ เรียนร่วมกับ NG 8014
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในฐานะผู้ให้การรักษาโรคเบื้องต้นแก่บุคคลที่เจ็บป่วยและครอบครัวใน
ภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลันและเรื้อรังบนการประเมินทางพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยาหลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ กฎหมาย
จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรมอย่างมีเหตุผล สอน ให้คาปรึกษา ส่งต่อ และให้การดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคคลและ

ครอบครัวเป้าหมายในชุมชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง พัฒนานวัตกรรมการพยาบาล เป็นผู้จัดการและผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
Practice in community nurse practitioner roles as manager and care provider for
emergency, acute, and chronic illness clients and their families in primary health care
level. Pharmaco-therapeutic care based on pathophysiology, evidenced based, laws, and
ethical considerations. Counseling, referring, and continuing care objected to improve selfcare capability of individual and family. Innovation nursing development. Being manager and
change agent in health of primary care unit.
NG 8102 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2(2-0-4)
NG 8102 Community Nurse Practitioner 2
2(2-0-4)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
แนวคิดสุขภาพชุมชน การประเมินสุขภาพชุมชน การวางแผนและประเมินโครงการเพื่อส่งเสริม ปกป้องและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพชุมชนในฐานะหุ้นส่วนทางสุขภาพ การเสริมสร้างพลังอานาจ การมีส่วนร่วม การ
สร้างเครือข่าย นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การสร้างประชาสังคม การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อ
สุขภาพชุมชน ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ การจัดการผลลัพธ์ สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการ
พยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน
Concept of healthy community. Community health assessment. Comprehensive health
planning, implementation, and evaluation for promoting, protecting, and managing health
issues. Capacity community development by health stakeholder, empowerment, participation,
public policy, developing health network, nursing innovation development for healthy
community. Managing for healthy information system. Outcome management. Seminar issues and
trends in community nurse practitioner relevant to healthy community development.
NG 8133 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
3(0-12-0)
NG 8133 Practicum in Community Nurse Practitioner 2
3(0-12-0)
วิชาบังคับก่อน
NG 8102 หรือเรียนร่วมกับ NG 8102
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง นักจัดการสุขภาพและดูแลสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดการภาวะเจ็ บป่วยเรื้อรังในชุมชน ประเมินปัจจัย
เสี่ยงและปัจจัยคุกคามทางสุขภาพของชุมชนโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์

วางแผนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ ดาเนินการ ประเมินโครงการ และพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล โดย
คานึงถึงจริยธรรม สิทธิ และวัฒนธรรมภายใต้กลวิธีที่เลือกสรรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพของชุมชน
Practice in community nurse practitioner roles as change agent, health manager, and
care provider in all health targets and chronic illness in community continually. Assessing
health risk and threaten factors in community under the integrating of health information
system and evidence-based. Planning with community as health partnership for developing,
implementing, evaluating health project and nursing innovation underpin ethical, human right,
cultural by selected appropriate strategies for establishing capacity of caring in community
health.
NG 8033 สัมมนาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน
3(3-0-6)
NG 8063 Seminar in Health Development of Selected Population
3(3-0-6)
in Community
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
สัมมนาการพัฒนาภาวะสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ เลือกสรรในชุมชนทั้งภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง เบี่ยงเบนหรือ
เจ็บป่วยโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรมเพื่อออกแบบระบบบริการหรือนวัตกรรมทางสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
Seminar in health development of selected population of healthy, risk and illness clients
in community. Applying evidenced based, research utilization, concepts, theories, and
relevant knowledge for designing health service system or health innovation under laws,
ethics, human rights, culture, and participation.
NG 8063 ปฏิบัติการการพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรรในชุมชน
3 (0-12-0)
NG 8033 Practicum in Health Development of Selected Population in
3 (0-12-0)
Community
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
ฝึกการพัฒ นาภาวะสุ ขภาพกลุ่ มเป้ าหมายที่ เลือกสรรในชุมชนทั้งภาวะสุ ขภาพปกติ เสี่ ยง เบี่ยงเบนหรือ
เจ็บป่วยโดยการประเมินภาวะสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยคุกคามทางสุขภาพ ทดลองใช้ระบบบริการหรือนวัตกรรม

ทางสุขภาพที่ออกแบบบนข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย ทฤษฎีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วมโดยคานึงถึ ง
การบริหารทรัพยากรของชุมชน สิทธิ และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม ปกป้องและพัฒนาสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย
Practice for developing the selected group in community including healthy, risk, or
illness clients underpining the risk or threaten factor assessment. Implementation the health
care services or innovations designed by integrating evidenced-based, research results,
theories, and involving knowledges on concerning with assets, rights, and culture of
community for promoting, protecting, and developing health of the selected group.
หมวดวิชาเลือก
NG8013 การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3(3-0-6)
NG8013 Roles Development in Advanced Nursing Practice
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
วิเคราะห์แนวคิดและวิวัฒนาการของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทพยาบาลในการปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
และบทบาทพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน
Analysis of concept and evolution of advanced nursing practices, Roles of advanced
practice nurses, Laws and ethics related to advanced nursing practice, Guidelines in quality
development and nurses’ roles in advanced nursing practice in health care settings and
communities.
NG 8183 การพยาบาลต่างวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
NG 8183 Transcultural Nursing
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อสุขภาพ การดูแลและการพยาบาล วัฒนธรรมผู้ให้และผู้ใช้บริการ แนวคิดและ
ทฤษฎีการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ประเด็น และแนวโน้มการพยาบาลต่างวัฒนธรรม
Cultural influences on health, caring and nursing. Culture of health care providers and
clients. Concepts and theories of transcultural nursing. Issues and trends of transcultural nursing.

NG 8223 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3(3-0-6)
NG 8223 Curriculum and Learning-Teaching in Nursing
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน
ไม่มี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การ
บริหารหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ นวตกรรมทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
แผนการสอน เอกสารการสอน สื่อการสอน และโสตทัศนูปกรณ์
National Education Act. Quality assurance in education. Curriculum and curriculum
development. Curriculum administration and implementation. Educational innovations. LearningTeaching in nursing. Lesson plans, and teaching materials, media and equipments.
NG 8193 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
NG 8193 Qualitative Research
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการวิจัย
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยและรายงานฉบับ
สมบูรณ์ การใช้ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในการปฏิบัติการพยาบาล ประเด็นทางจริยธรรม
Philosophical foundation in qualitative research. Types, methodology and designs of
qualitative research. Techniques of sampling, data collection and analysis in qualitative research.
Writing research projects and reports of qualitative research. Utilizing qualitative research in nursing
practice. Ethical considerations in qualitative research.
NG 8236 วิทยานิพนธ์
12(0-36-0)
NG 8236 Thesis
12(0-36-0)
วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ดาเนินการวิจัยตามประเด็นปัญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่เลือกสรรภายใต้
ความร่วมมือและแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Selected topic and research related to an area of community nurse practitioner
under the supervision of the research committee.

NG 8246 การศึกษาอิสระ
NG 8246 Independent study

6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

วิชาบังคับก่อน ไม่มี
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นสถานการณ์หรือปัญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างเป็นระบบ
ด้วยวิธีที่การเลือกสรรเพื่อสังเคราะห์ความรู้ พัฒนาวิธีการ สร้างมาตรฐาน กาหนดกลยุทธ์ ประเมินผลลัพธ์ พัฒนา
นวัตกรรมโดยการวางแผนและดาเนินการในสถานการณ์จริงภายใต้การให้คาแนะนา ช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา
A systematically self-study of health issues, situations, or problems related to community
nurse practitioner with selected methods for synthesizing or developing new knowledge,
methodologies, clinical nursing practice guideline, nursing standard, health strategies, outcome
evaluation, and innovation with planning and implementing in the selected situation under
advisor’s supervision.

