รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
: MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE
PRACTITIONER

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
: พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)
: MASTER OF NURSING SCIENCE
(COMMUNITY NURSE PRACTITIONER)
: M.N.S. (COMMUNITY NURSE PRACTITIONER)

จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่พูด อาน เขียนภาษาไทยได
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน สามารถ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ดังนี้
1. ในหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ
2. เปนอาจารย/ วิทยาจารยพยาบาลสถาบันผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร
3. ประกอบอาชีพพยาบาลอิสระ พยาบาลในสถานประกอบการหรือในโรงเรียน

คุณสมบัติผูเขาศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) กรณีผูเขาศึกษามีสัญชาติไทย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ไดรับ
ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลและผดุ ง ครรภ ห รื อ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลสาธารณสุ ข หรื อ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา
2.50 และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไมหมดอายุ
2)
กรณีผูเขาศึกษาไมมีสัญชาติไทย ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ
หรื อ องค ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบในประเทศของผู ส มั ค ร กรณี ไ ม มี ร ะบบให ใ บอนุ ญ าต ต อ งมี ใ บรั บ รอง
การขึ้นทะเบียนในประเทศของผูสมัครหรือรับรองโดยหนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ
ของผูสมัคร
3) มีสุขภาพแข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
4) มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลอยางนอย 1 ป
5) กรณีผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดในขอ 1 - 4 ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ
แผน ข
1) กรณีผูเขาศึกษามีสัญชาติไทย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ไดรับ
ปริ ญญาพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาการพยาบาลและผดุ ง ครรภ ห รื อ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาการพยาบาลสาธารณสุ ข หรื อ
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทาปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา
2.50 และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง ที่ยังไมหมดอายุ
2)
กรณีผูเขาศึกษาไมมีสัญชาติไทย ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทาและไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ
หรื อ องค ก รที่ รั บ ผิ ด ชอบในประเทศของผู ส มั ค ร กรณี ไ ม มี ร ะบบให ใ บอนุ ญ าต ต อ งมี ใ บรั บ รอง
การขึ้นทะเบียนในประเทศของผูสมัครหรือรับรองโดยหนวยงานกํากับดูแลวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ
ของผูสมัคร
3) มีสุขภาพแข็งแรงและผานการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย
4) มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลอยางนอย 1 ป
5) กรณีผูเขาศึกษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดในขอ 1 - 4 ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
1) หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
จํานวน 7 หนวยกิต
NG 8042 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NG 8112 การจัดการระบบบริการสุขภาพและภาวะผูนําในวิชาชีพ
2(2-0-4)
การพยาบาล
NG 8001 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1(1-0-2)
NG 8002 การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
2(2-0-4)
เวชปฏิบัติชุมชน
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
แผน ก
จํานวน 14 หนวยกิต
NG 8142 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2(2-0-4)
NG 8024 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
4(4-0-8)
NG 8093 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
3(0-12-0)
NG 8122 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2(2-0-4)
NG 8003 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
3(0-12-0)
แผน ข
จํานวน 20 หนวยกิต
ตองศึกษาเพิ่มเติมอีก 6 หนวยกิต
NG 8142 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2(2-0-4)
NG 8024 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
4(4-0-8)
NG 8093 ปฏิบตั ิการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
3(0-12-0)
NG 8122 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2(2-0-4)
NG 8003 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
3(0-12-0)
NG 8253 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับ
3(3-0-6)
กลุมเปาหมายที่เลือกสรร
NG 8163 ปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน
3(0-12-0)
สําหรับกลุมเปาหมายที่เลือกสรร
3) หมวดวิชาเลือก
จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต
NG 8403 ประเด็นรวมสมัยทางสุขภาพ
3(3-0-6)
NG 8323 การบริหารจัดการหนวยบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
NG 8333 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางสุขภาพ
3(3-0-6)

NG 8343 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
NG 8363 การใหคําปรึกษาสุขภาพ
3(3-0-6)
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
4) หมวดวิทยานิพนธและสารนิพนธ
NG 8136 วิทยานิพนธ
12(0-36-0)
NG 8006 สารนิพนธ
6(0-18-0)
หมายเหตุ : วิทยานิพนธ จะลงทะเบียนเรียนไดตอเมื่อเรียนครบทุกรายวิชา แบงลงทะเบียน
3 ครั้ง ๆ ละ 4 หนวยกิต
แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ก
ชั้นปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8042 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
NG 8112 การจัดการระบบบริการสุขภาพและภาวะผูนําในวิชาชีพ
การพยาบาล
NG 8142 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
รวม
ชั้นปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8001 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
NG 8024 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8093 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
รวม
ชั้นปที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาเลือก
รวม
ชั้นปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8002 การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน
NG 8112 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
NG 8003 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
รวม

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หนวยกิต
1(1-0-2)
4(4-0-8)
3(0-12-0)
8 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 หนวยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
7 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8136 วิทยานิพนธ
รวม
2) แผนการศึกษาสําหรับนักศึกษาแผน ข
ชั้นปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8042 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
NG 8112 การจัดการระบบบริการสุขภาพและภาวะผูนําในวิชาชีพ
การพยาบาล
NG 8142 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
รวม
ชั้นปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8001 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
NG 8024 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8093 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
รวม
ชั้นปที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
วิชาเลือก
รวม
ชั้นปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
NG 8002 การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน
NG 8112 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
NG 8003 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
รวม
ชั้นปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
NG 8253 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับ
กลุมเปาหมายที่เลือกสรร
NG 8163 ปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับ
กลุมเปาหมายที่เลือกสรร
NG 8246 สารนิพนธ
รวม

12(0-36-0)
12 หนวยกิต

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
6 หนวยกิต
1(1-0-2)
4(4-0-8)
3(0-12-0)
8 หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(0-12-0)
7 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(0-12-0)
6(0-18-0)
12 หนวยกิต

คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาแกน
NG 8001 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
1(1-0-2)
NG 8001 Research and Innovation in Community Nurse Practitioner
1(1-0-2)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
แนวคิดการวิจัย/นวัตกรรม จริยธรรมในการวิจัยและการคุมครองสิทธิ์นวัตกรรม รูปแบบ
การวิจั ย เชิงปริมาณ เชิ งคุณภาพและการวิจัยผสมผสาน การสืบ คน และการใชห ลักฐานเชิงประจักษ
การเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม สัมมนาประเด็นการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Concepts of research and innovation, ethics in research, rights protection of
innovation, quantitative research, qualitative research, combination study, search and
use of evidence based literature, publication of research and innovation, seminar on
research and innovation issues in Community Nurse Practitioner.
NG 8002
NG 8002

การออกแบบการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2(2-0-4)
Research Design and Innovation in Community Nurse
2(2-0-4)
Practitioner
วิชาบังคับกอน NG 8001 หรือเรียนรวมกับ NG 8001
การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงประจักษเพื่อกําหนดความสําคัญของประเด็นปญหาการ
วิจัย/นวัตกรรม การวางแผนการวิจัย/การพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือและการวิเคราะหคุณภาพ เครื่องมือ
การเลือกใชสถิติ/การวิเคราะหขอมูล สัมมนาโครงรางการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
Analysis and synthesis of evidence based to determine research problems,
research innovation. Research planning or research innovation development. Instruments
and validation of research instruments. Statistical or data analysis. Research proposal
seminar and research innovation in Community Nursing.
NG 8042 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2(2-0-4)
NG 8042 Theories and concepts in Nursing
2(2-0-4)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
วิวัฒนาการของทฤษฎีทางการพยาบาล มโนทัศนหลักทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาล
ทฤษฎีทางสังคมศาสตรและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตรที่เกี่ยวของกับการพยาบาล การวิเคราะหทฤษฎีเพื่อ
นําไปใชในการดูแลบุคคลและเปนพื้นฐานในการศึกษาวิจัย/พัฒนานวัตกรรม
The evolution of nursing theory. The essence of nursing concepts. Nursing
theories, social science theories, and behavioral sciences theories related to nursing.
Theories analysis for applying to care recipients and basis for research/innovation
development.

NG 8112

การจัดการระบบบริการสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาลในการ
2(2-0-4)
จัดการระบบบริการสุขภาพ
NG 8112 Health Care System Management and Nursing Leadership in
2(2-0-4)
Health Care System Management
วิชาบังคับกอน
ไมมี
ระบบสุขภาพและการอภิบาล ระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยและปจจัยที่มีผลการบริหาร
จัดการเชิงระบบทางสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด 4.0 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
หลั กการบริ ห ารจัดการระบบสุขภาพดานกฎหมาย บุคลากร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข คุณภาพการ
บริการ พยาบาลวิชาชีพและระบบบริการการพยาบาล ภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนําเพื่อการบริหาร
จัดการระบบบริการการพยาบาล จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูนําทางการพยาบาล ในการจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ
Health system and governance. National health system. Factors affecting health
system. management for changing in Thailand, 4.0. Healthy public Policy. Principles of
health system management regarding to laws, human resources, health economics.
Quality of health service and nursing services. Leadership and development of
leadership in nursing professionn for health service management. Ethics of nurse’
leaders in health care system.
2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา
NG 8142 วิทยาการระบาดในการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2(2-0-4)
NG 8142 Epidemiology in Community Nurse Practitioner
2(2-0-4)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
แนวคิ ด หลั กการและวิ ธี การทางวิทยาการระบาดในการอธิบ ายและวิเคราะหการเกิดและ
การกระจายของโรค หรือปญหาสุขภาพในชุมชน การคัดกรอง การเฝาระวัง การสืบสวน และการควบคุม
โรค สถิติในวิทยาการระบาด การใชขอมูลทางวิทยาการระบาดและการวิเคราะหทางสถิติในการพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน
Epidemiology concepts, principles, and methodologies for explanation and
analysis diseases and health problems in community. Screening, surveillance, detection
and prevention. Statistics in epidemiology. Informative utilization for epidemiology, and
statistical analysis according to roles of community nurse practitioner.

NG 8024 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
4(4-0-8)
NG 8024 Community Pratitionner Nursing 1
4(4-0-8)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
การพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน ขอบเขตและสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิ บั ติ ชุ ม ชน
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคเบื้องตนในภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน
และเรื้อรังโดยบูรณาการความรูพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา การใชยาอยางสมเหตุสมผล หลักฐานเชิง
ประจักษ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ การดูแลตอเนื่องเปนรายกรณี ทฤษฎีและแนวคิดที่นําใชใน
การดูแลสุขภาพครอบครัวและกลุมคน การออกแบบระบบบริการสุขภาพครอบครัวและกลุมคน ประเด็น
และแนวโนมการดูแลตอเนื่องสุขภาพครอบครัวและกลุมคน
Concepts of community practitioner nursing. Role and competencies of community
nurse practitioner. Advanced health assessment. Differential diagnosis and primary medical
care in emergency, acute, and chronic health status by integrating pathogenesis,
pharmacology, rational drug use, evidenced based knowledge, law and related regulations.
Case management for continuing care. Conceptual frameworks and theories related to
family and collective health. Health care system design for caring family and collective
health. Issues and trends relevant to continuing care for family and collective health.
NG 8093 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1
NG 8093 Practicum in Community Nurse Practitioner 1
วิชาบังคับกอน
NG 8024 หรือเรียนรวมกับ NG 8024

3(0-12-0)
3(0-12-0)

ฝ กปฏิ บั ติก ารดู แ ลต อ เนื่ องเป น รายกรณี ให การรั กษาโรคเบื้ องต นแก บุ คคลที่ เ จ็ บ ป ว ยและ
ครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน เฉีย บพลันและเรื้อรังโดยบูรณาการความรูทางพยาธิส รีรวิทยา เภสัชวิทยา
การใชยาอยางสมเหตุสมผลและหลักฐานเชิงประจักษภายใตกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ใชทฤษฎี
และแนวคิดการดูแลสุขภาพครอบครัวและกลุมคนที่เลือกสรรมาออกแบบระบบบริการสุขภาพครอบครัว
และกลุมคน
Practice in case management for continuing care. primary medical care for
emergency, acute, and chronic illness clients and their families. Pharmaco-therapeutic care
based on pathophysiology, Drug use through reasonable and evidenced based, laws, and
ethical considerations. Selected theories and conceptual frameworks related to family and
collective health for Health care system design to caring family and collective health.

NG 8112 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
2(2-0-4)
NG 8112 Community Pratitionner Nursing 2
2(2-0-4)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
ชุมชนและสุขภาพชุมชน การประเมินสุขภาพชุมชนและทุนทางสังคม การพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพื่ อ จั ด การโรคเรื้ อรั ง ด ว ยข อมู ล สารสนเทศด า นสุข ภาพร ว มกั บ กลยุ ทธ การสร างหุ นส วนทางสุ ขภาพ
การเสริมสรางพลังอํานาจ การสรางเครือขาย การสรางประชาสังคม การจัดการผลลัพธ แบบจําลอง
การดูแลโรคเรื้อรัง แบบจําลองปจจัยเชิงสาเหตุ ประเด็นและแนวโนมการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
Concept of community and healthy ommunity. Community health assessment
and social capital. Community capacity development by integrating health informatics
with strategies of health stakeholders, empowerment, networks, public policy, outcome
management, Chronic Care Model, PRECEDE-PROCEED framework. Issues and trends
related to chronic care management in community.
NG 8003 ปฏิบัติการการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2
3(0-12-0)
NG 8003 Practicum in Community Nurse Practitionner 2
3(0-12-0)
วิชาบังคับกอน
NG 8112 หรือเรียนรวมกับ NG 8112
ฝกปฏิบัติการออกแบบการจัดการโรคเรื้อรังในชุมชนและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล
ในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผูจัดการและผูดูแลสุขภาพอยางตอเนื่องในระดับปฐมภูมิ ประเมินปจจัย
เสี่ ย งและปจ จั ย คุ กคามทางสุ ขภาพของชุมชนโดยใชทุนทางสั งคม ขอมูล สารสนเทศทางสุขภาพและ
หลั ก ฐาน เชิ ง ประจั ก ษ ต ามกลยุ ท ธ แ ละแนวคิ ด ที่ เ ลื อ กสรร วางแผนร ว มกั บ ชุ ม ชน ดํ า เนิ น การและ
ประเมินผล เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน
Practice in community related to chronic care management design and develop
health innovative with roles of leadership, health care manager, and health care
provider in primary health care level. Assessment health risk and treaten factors in
community by employing social capital, health informatics and evidence-based on
selected strategies and concepts, planning with community, intervention, and evaluation
for improving community health care.

NG 8253
NG 8253

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับกลุมเปาหมายที่เลือกสรร 3(3-0-6)
Communty Health Service System Development for Selected 3(3-0-6)
Population
วิชาบังคับกอน
ไมมี
ระบบบริการสุขภาพ สุขภาพชุมชน ทุนและเครือขายในชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชใน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลวิธีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนภายใต
ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม สิทธิและวัฒนธรรม สัมมนาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน
สําหรับกลุมเปาหมายที่เลือกสรรทั้งภาวะสุขภาพปกติ เสี่ยง เบี่ยงเบนหรือเจ็บปวย
Health service system. Communty health. Community capital and networks.
Concepts and theories for health service system development. Strategies nd inniovation
for health service system development under laws, ethics, human rights, and culture.
Seminar in health service system development for selected population with healthy,
risk, deviate or illness conditions.
NG 8163

ปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชนสําหรับกลุมเปาหมาย 3(0-12-0)
ที่เลือกสรร
NG 8163 Practicum in Communty Health Service System Development 3(0-12-0)
for Selected Population
วิชาบังคับกอน
ไมมี
ฝกปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน สําหรับกลุมเปาหมายที่เลือกสรร ทั้งภาวะ
สุขภาพปกติ เสี่ยง เบี่ยงเบนหรือเจ็บปวยโดยการประเมินภาวะสุขภาพ ปจจัยเสี่ยงและปจจัยคุกคามทาง
สุขภาพ ทดลองใชระบบบริการหรือนวัตกรรมทางสุขภาพที่ออกแบบบนขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัย
ทฤษฎีและศาสตรที่เกี่ยวของอยางมีสวนรวมโดยคํานึงถึงการบริหารทรัพยากรของชุมชน สิทธิ และ
วัฒนธรรม เพื่อสงเสริม ปกปองและพัฒนาสุขภาพกลุมเปาหมาย
Practice for health service systematic development in community for the
selected group including healthy, risk, or illness clients, by using the risk or threaten
factor assessment, implementation the health care services or innovations designed by
integrating evidenced-based, research results, theories, and involving knowledge on
concerning with assets, rights, and culture of community for promoting, protecting, and
developing health of the selected group.

3) หมวดวิชาเลือก
NG 8402 ประเด็นรวมสมัยทางสุขภาพ
3(3-0-6)
NG 8253 Contemporary issues in Health
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
สัมมนาประเด็นทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพประกอบดวย
สังคมผูสูงอายุ พหุวัฒนธรรม ประชาคมอาเซียน ความเปนเมือง โรคอุบัติใหมและภัยพิบัติ การจลาจล
และกอการราย การดูแลระยะสุดทาย การใชเทคโนโลยีทางสุขภาพ
Seminar socio-cultural, and environment issues affecting to health which
composed of aging society, multi-cultural, Asian community, urbanization, emerging diseases
and disaster, riot and terrorism, end of life care, and health technologies.
NG 8323
NG 8323

การบริหารจัดการหนวยบริการสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Care Unit Management
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
รูป แบบหลากหลายของหนว ยบริการสุขภาพ มาตรฐานหนว ยบริการสุขภาพ การบริห าร
จัดการหนวยบริการสุขภาพเชิงกลยุทธ สุขภาพทางเลือกและหนวยบริการสุขภาพทางเลือก ผูจัดการ
สุขภาพ หนวยบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ เครือขายธุรกิจบริการสุขภาพ คุณภาพหนวยบริการสุขภาพที่
ตอบสนองความตองการของสังคมยุคใหม การบริหารจัดการหนวยบริการสุขภาพแบบมืออาชีพ
Various aspects of health care unit. Standards of health care unit. Strategics for
health care unit management. Alternative health and alternative health care unit. Health
care manager. Health care unit for commercial. Networks of health care for commercial.
Quality of health care unit for the future. Health care unit management with professional
skill.
NG 8363 การใหคําปรึกษาสุขภาพ
3(3-0-6)
NG 8363 Health Counseling
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน
ไมมี
สุขภาพและสุขภาพใหคําปรึกษา การบูรณาการทฤษฎีและนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติกับ
ปญหาที่เกี่ยวของกับสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน กระบวนการและทักษะจุลภาคในการให
คําปรึกษาทางสุขภาพสําหรับบุคคลที่ไมใชผูประกอบวิชาชีพผูใหคําปรึกษา

Health and health counseling. Integrating theories into practice with specific
health problems for person, family and community. Process and micro skills approach of
health counseling for non-professionally trained counselors.
NG 8333 หลักสูตรและการเรียนการสอนทางสุขภาพ
3(3-0-6)
NG 8333 Curriculum and Learning-Teaching in Health
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน ไมมี
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห งชาติ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรทางสุขภาพ การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
เพื่ อมุ งผลลั พธ ทางสุ ขภาพ นวัต กรรมทางการศึ กษา รูป แบบการเรียนการสอนแนวใหม ดวยสื่อและ
เทคโนโลยี
National Health Act. National Education Act. Quality assurance in curriculum and
curriculum development related to health. Curriculum administration and implementation
for achieving health outcome. Educational innovations. Trends in learning-teaching by media
and technologies.
NG 8343 การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
NG 8343 Qualitative Research
3(3-0-6)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ปรัชญาพื้นฐานการวิจัยเชิงคุณภาพ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การเลือกกลุมตัวอยาง เทคนิคการเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงการวิจัยและ
รายงานฉบับสมบูรณ การใชผลงานวิจัยเชิงคุณภาพในการปฏิบัติการพยาบาล 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 8136 วิทยานิพนธ
12(0-36-0)
NG 8136 Thesis
12(0-36-0)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ดําเนินกระบวนการวิจัยตามประเด็นปญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่เลือกสรรอยางมี
จริยธรรมภายใตคําแนะนําและชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

Conduct research process according to the selected comunity nurse pratitionner
issues by concerning to the ethical guidlines and under the supervision of the research
committee.
NG 8006 การศึกษาอิสระ
6(0-18-0)
NG 8006 Thematic paper
6(0-18-0)
วิชาบังคับกอน ไมมี
ดําเนินโครงการสารนิพนธตามประเด็นสถานการณหรือปญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
อยางเปนระบบและมีจริยธรรมดวยวิธีที่การเลือกสรรเพื่อสังเคราะหความรู พัฒนาวิธีการสรางมาตรฐาน
กําหนดกลยุทธ ประเมินผลลัพธ พัฒนานวัตกรรมภายใตการใหคําแนะนําและชวยเหลือของอาจารยที่
ปรึกษา
Systematically conduct thematic paper according to comunity nurse pratitionner
situations or issues by concerning to the ethical guidlines with selected methods for
synthesizing, developing methodologies, creating clinical nursing practice guideline,
determing health strategies, specifying outcome evaluation, and creating innovation under
advisor’s supervision.

