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ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาต่อไป 
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2. ศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำดำ  คุณำวิกติกุล กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ สุคนธสรรพ์ กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐิติณฎัฐ์  อัคคะเดชอนันต์ กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำภรณ์ เตชะอุดมเดช กรรมกำร 
7. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุสัณหำ ยิ้มแย้ม กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพำภรณ์ กลั่นกลิ่น กรรมกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรอนงค์ วิชัยค ำ กรรมกำร 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี อภิชำติบุตร กรรมกำร 
11. อำจำรย์ ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ กรรมกำร 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชมพูนุท ศรรีัตน์  กรรมกำร 
13. อำจำรย์ ดร.คัทลียำ ศิริภัทรำกูร แสนหลวง  เลขำนุกำร 
    

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเด็ก  
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำมำศ โชติบำง ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์สุธิศำ ล่ำมช้ำง กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำรัตน์ มีสุขโข กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพำภรณ์ กลั่นกลิ่น กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีมนำ นิยมค้ำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. ศำสตรำจำรย์ ดร.ดำรำวรรณ    ต๊ะปินตำ  กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภัทรำภรณ์ ทุ่งปันค ำ กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ผกำพันธุ์ วุฒิลักษณ์ กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วรนชุ กิตสัมบันท์ กรรมกำร 
6. 
7. 

อำจำรย์ ดร.หรรษำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลิน ี

เศรษฐบุปผำ 
สุวรรณยศ 

กรรมกำร  
เลขำนุกำร  

8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิท อินทอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญพิชชำ จิตต์ภักด ี ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี อภิชำติบุตร กรรมกำรเลขำนุกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



 
 

ช 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำย ุ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จินดำรัตน์  ชัยอำจ  ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์ ดร.สุภำรัตน์ วังศรีคูณ กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ กรรมกำร 
4. อำจำรย์ ดร.มยุลี ส ำรำญญำติ กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นัทธมน วุทธำนนท์ กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำภรณ์ เตชะอุดมเดช กรรมกำร 
7. อำจำรย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์ กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ รัตนกัลยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. อำจำรย์ ดร.เบญจมำศ สุขสถิตย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรควบคุมกำรติดเชื้อ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นงเยำว์ เกษตร์ภิบำล ประธำนกรรมกำร 
2. ศำสตรำจำรย์ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลำศ กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพำภรณ์ กลั่นกลิ่น กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นงค์ครำญ วิเศษกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. 
7. 
8. 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐวรรณ 
อำจำรย์ ดร.ชุติมำ 
อำจำรย์กำญจนำ 

สุวรรณ 
มีช ำนำญ 
เตชำวงศ ์

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติผู้สูงอำยุ   
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร. ศิริรัตน ์ ปำนอุทัย ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โรจนี จินตนำวัฒน์ กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทศพร ค ำผลศิริ กรรมกำร 
4 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำรดี นำนำศิลป์ กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลินจง  โปธิบำล กรรมกำร 
6. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เดชำ ท ำดี กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิดำ จันทโสภีพันธ์ กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐธยำน์ สุวรรณคฤหำสน์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. 
10. 

อำจำรย์ ดร.จิตตวดี 
อำจำรย์ฐิตินันท์ 

เหรียญทอง 
ดวงจินำ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติอำชีวอนำมัย  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพร ศุทธำกรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำนี แก้วธรรมำนุกูล กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงค ำ กรรมกำร 
4. อำจำรย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กัลยำณี ตันตรำนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนนท์ วิสุทธิ์ธนำนนท์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



 
 

ซ 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรผดุงครรภ์  
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอำภรณ์ ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉวี เบำทรวง กรรมกำร 
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ กรรมกำร 
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต กรรมกำร 
5. อำจำรย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข กรรมกำร  
6. 
7. 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร 
อำจำรย์ ดร.จิรำวรรณ 

ศุภวิทิตพัฒนำ 
ดีเหลือ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

8. อำจำรย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี เลขำนุกำร 
 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน  
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รังสิยำ นำรินทร์ ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี เลิศมัลลิกำพร กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย ์ เตือนรำษฎร์ กรรมกำร 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เดชำ ท ำดี กรรมกำร 
5. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวพร อ้ึงวัฒนำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
6. อำจำรย์ ดร.นพมำศ ศรีเพชรวรรณดี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. 
8. 

อำจำรย์วชิระ 
อำจำรย์จิรำนันท์ 

สุริยะวงค์ 
วงศ์สุวรรณ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

    
 



อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน (อตตานํ ทมยนติ  ปณฑิตา)  เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้  

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 

ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปรัชญา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าการศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล ให้มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นผู้นํา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึง
ต้องมีหลายระดับ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง ทําการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีความ
ร่วมมือในการทํางานโดยการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวม 
และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ปณิธาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ ยึดถือปณิธานตามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่        

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพ่ืออํานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ
โดยส่วนรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดย     ยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตนเป็นผู้รู้จริง 
คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน   ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรม และจิตสํานึกต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนําระดับสากลด้านการศึกษาและ  

การวิจัย 

พันธกิจ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดังนี้ 

1) จัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา   
2)  ผลิตผลงานวิจัยด้านสุขภาพ 
3)  ให้บริการวิชาการ 
4)  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค ์

1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล เป็นคนดี เก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

2) ผลิตผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับปัญหาของสังคมและ 
ประเทศชาติ และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
ชุมชน  

3) ให้บริการวิชาการแก่สังคมทั้งชุมชนและในระดับสากล โดยการผสมผสาน ภารกิจด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

4) เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําตามมาตรฐานสากล 
5) มีระบบการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนําเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ 
6) ส่งเสริมร่วมมือในภารกิจทุกด้านกับสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับ ประเทศ 

และต่างประเทศ 
7) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
8) จัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกด้านอย่าง เหมาะสม

เพียงพอ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
9) อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม 

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

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

สมรรถนะหลัก 

1. การสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ  (International Networking) 
2. ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารองค์กร การสอน และวิจัย และการบริการวิชาการ  

(Professionalism) 
 

ตราสัญลักษณ์  (Branding) 

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

เริ่มจัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ใน พ.ศ. 2502 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

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

พ.ศ.2508 คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ย้ายเข้าอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาล             
ผดุงครรภ์และอนามัยจึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที ่85 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 19 กันยายน 2511) 

พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2515 

การด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ดําเนินการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
 พ.ศ. 2529 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) แขนงวิชาการพยาบาล
อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2532 
 พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) จํานวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก และสาขาวิชาสุขภาพจิตและการ
พยาบาล จิตเวช 
 พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุม
การติดเชื้อ  
 พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  
 พ.ศ. 2540 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล โดย
ปรับเป็นหลักสูตรแผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) และแผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   
แผน ข ภาคพิเศษ โดยมีบัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บริหารหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอน 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี             
(เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
 พ.ศ. 2541  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดยปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร     
แบบ 1 (ทําวิทยานิพนธ์) และแบบ 2 (เรียนกระบวนวิชาและทําวิทยานิพนธ์) 
 พ.ศ. 2542  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ  1(1) แบบ 1(2) 
และแบบ 2(2) เป็นหลักสูตรนานาชาติ 
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 พ.ศ. 2543 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล     
จิตเวช หลักสูตร แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
 พ.ศ. 2544 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
และศัลยศาสตร์ โดยปรับปรุงเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หลักสูตร แผน ก (ทําวิทยานิพนธ์) 
หลักสูตรแผน ข (การค้นคว้าแบบอิสระ) 
  ไดัรับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติและ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ) 
 พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
(เริ่มดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
 พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
 พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน (เริ่ม
ดําเนินการภาคการศึกษาท่ี 2) 
 พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
 พ.ศ. 2549 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง  
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ 
 พ.ศ. 2550 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และ
สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย 
  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
แผน ข ภาคพิเศษ โดยคณะพยาบาลศาสตร์เป็ นผู้บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแทน
บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ แผน ข 
ภาคพิเศษ 
 พ.ศ. 2552 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 พ.ศ. 2554 ปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสตรี 
             และดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555 โดยเริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2555 จํานวน 10 
หลักสูตร และระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2556  จํานวน 2 หลักสูตร  
 พ.ศ. 2555 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยปรับปรุงเปลี่ยนเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย 3 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล แขนง
วิชาการพยาบาลแม่และเด็ก และแขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
    ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
    ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ 
จิตเวช และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
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  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุม
การติดเชื้อ  และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
   ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิฃาการผดุงครรภ์ขั้นสูง และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิฃาการผดุงครรภ์ 
   ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 พ.ศ. 2556  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
ปกติ) และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) 

ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 
 พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
    ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
และการควบคุมการติดเชื้อ 
   ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และ
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
   ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย และ
เป็นชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
  ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 
   ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
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การร่วมจัดการศึกษากับสถาบันอื่น 
 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ร่วมจัดการศึกษากับสถาบันอ่ืน ดังนี้  
            1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติและร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ)   ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมสถาบันกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศระหว่าง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับประเทศในทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป  

1 Indiana University USA 
2 Shenadoah University USA 
3 University of Alabama at Birmingham USA 
4 University of California, San Francisco USA 
5 University of Hawaii at Manoa USA 
6 University of Illinois at Chicago USA 
7 University of Michigan, Ann Arbor USA 
8 University of Missouri USA 
9 University of Pennsylvania USA 
10 University of Texas at El Paso USA 
11 University of Texas Health Science Center at Houston USA 
12 University of Texas Health Science Center at San Antonio USA 
13 University of Virginia USA 
14 University of Washington, Seattle USA 
15 Wayne State University USA 
16 University of Alberta Canada 

  
2.  โครงการร่วมผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการศึกษาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 (ปีการศึกษา 2533) เป็นต้นมา  
 3.  โครงการร่วมพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (The 
Program of Higher Nursing Education Development - POHNED) 
  คณะพยาบาลศาสตร์  ร่วมกับมหาวิทยาลัย 8 แห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้แก่ Xi’an Medical University, Beijing Medical University, China Medical University, Hunan 
Medical University, Peking Union Medical College,  Shanghai Medical University, Sun Yat-
sen University of Medical Sciences แ ล ะ  West China University of Medical Sciences จั ด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ และ
สาขาวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก แก่บุคลากรทางการพยาบาลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
จํานวน 5 รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2537 (ปีการศึกษา 2537) และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2543 การเรียน
การสอนจัดขึ้นที่ Xi’an Medical University และที่คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สําเร็จ
การศึกษาได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 4.  โครงการร่วมผลิตมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  
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  คณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ทํา
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน ตั้งแต่ พ.ศ. 
2542 
 
การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 

 ในปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้คือ 
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร คือ 

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

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

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

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

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ศาสตราจารย์.ดร. วิภาดา คณุาวิกติกุล 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
wipada.ku@cmu.ac.th 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์ 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ 
achara.su@cu.ac.th 
 
 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายแผนและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
phanida.j@cmu.ac.th 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาน ี แก้วธรรมานุกูล 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย 
thanee.kaewthummanu@cmu.ac.th 
 

  

 

อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา 
suparat.w@cmu.ac.th  
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ผศ.ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข 
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม 
jutarat.m@cmu.ac.th 
 

 

อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ 
siriluck.v@cmu.ac.th 
 
 

 

อ.ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
chanchai.y@cmu.ac.th 
 
 

 

อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
nonglak.c@cmu.ac.th 
 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ท าดี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและช่วยฝ่ายวิจัย 
decha.t@cmu.ac.th 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
c.sukan@chiangmai.ac.th 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 
thitinuta@gmail.com 

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
Piyawan.sa@cmu.ac.th 
 
 

mailto:jutarat.m@cmu.ac.th
mailto:nonglak.c@cmu.ac.th
mailto:Piyawan.sa@cmu.ac.th
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ผู้บริหารตามโครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ 
หัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
nantaporn.san@cmu.ac.th 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ 
รองหัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
pakapan.woo@cmu.ac.th 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุค าวัง 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการพยาบาล 
khanokporn.su@cmu.ac.th 

  

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล 
syimyam@gmail.com 

  

 

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

 

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

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณฏัฐ์ อัคคะเดชอนันต์  
thitinuta@gmail.com 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช 
ujjusanee@gmail.com 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี 
bunpitcha@cmu.ac.th 

  

 

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

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  โชติบาง  
jutamas.c@cmu.ac.th 
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ   
รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 
nongyaok2003@gmail.com 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา  นารินทร์ 
  

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย 
sirirat.panuthai@cmu.ac.th 
  

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ 
jindarat.c@cmu.ac.th 
 
 

  

 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
ประจําสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  สกุลพรรณ์ 
sombat.sk@cmu.ac.th 

  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jindarat.c@cmu.ac.th
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งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 

 

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ (นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ) 
งานบริหารงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
sujika.p@cmu.ac.th , sujika_p@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079 ต่อ 29  หรือ 0 5394 9115 

  

 

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

  

 

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

  

 

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

  

 

นางนิภา กาฬปักษิณ  (พนักงานปฏิบัติงาน) 
งานสถิติ ทะเบียนการศึกษาและฐานข้อมูล 
งานขอขยายเวลาการศึกษา, งานตารางสอน / ตารางสอบ 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชา 
    - การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน 
    - การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
nipha.k@cmu.ac.th  
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 21 
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นางปุณณภา วิริยะ  (พนักงานปฏิบัติงาน ) 
งานธุรการหน่วยบัณฑิตศึกษา 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโทประจําสาขาวิชา 
     - การบริหารทางการพยาบาล 
     - การผดุงครรภ ์  
poonnpa.s@cmu.ac.th  
เบอร์โทรศัพท์ 0 5394 6065, 0 5394 9079  ต่อ 23 

  

 

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

  

 

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

  

 

นางสาวกานต์ แสนเสมอ  (พนักงานปฏิบัติงาน) 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) 
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ) 
kan.s@cmu.ac.th,  mns_fon@hotmail.com 
เบอร์โทรศัพท์ 0 5393 6065, 0 5394 9079  ต่อ 26 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

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

 การพยาบาลเด็กเป็นศาสตร์ของการดูแลสุขภาพเด็กทุกวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยเด็ก
แต่ละคนประกอบด้วยมิติความเป็นมนุษย์ด้านร่างกาย  จิตใจ สังคม  วัฒนธรรม พัฒนาการ และ             
จิตวิญญาณ  ซึ่งเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
สุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่อง การพยาบาลต้องสอดคล้องกับภาวะสุขภาพของเด็กแบบองค์รวมและยึด
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จากศาสตร์ทางการพยาบาล  ศาสตร์ทาง
การแพทย์ และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพยาบาลอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การดูแล
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ ตลอดจนการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิตในเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อน
ในกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วยวิกฤต หรือเด็กป่วยเรื้อรัง รวมถึงการปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ของเด็กป่วยและครอบครัว เพ่ือให้เด็กป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองและพ่ึงพากันเอง 
รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะเจ็บป่วยและข้อจ ากัดได้อย่างมีคุณภาพชีวิตตามสภาพ  

การศึกษาทางการพยาบาลเด็กมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็ก มีความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลเด็กกับศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมทางการ
พยาบาล เพ่ือให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเป็นผู้น าด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล  
 

3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
      1)  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้ชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคมและ

มีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก 
  2) มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลเด็กและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนในกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต     
เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วยวิกฤต หรือเด็กป่วยเรื้อรัง 
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   3)  มีความสามารถในการดูแลเด็กป่วยกลุ่มเป้าหมายหรือเฉพาะกลุ่มโรคที่มีภาวะซับซ้อน โดย
บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก ศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการพยาบาลได้      
     4)  มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับภาวะ
สุขภาพของเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนในกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วยวิกฤต หรือ
เด็กป่วยเรื้อรัง 
    5) มีความสามารถในการท าวิจัยหรือโครงการและนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาลเด็ก ตลอดจนเผยแพร่ผลการวิจัยไดอ้ย่างมีมาตรฐาน 
    6) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ หรือวิธีแก้ไข
ปัญหาการพยาบาลเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนในกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วยวิกฤต 
หรือเด็กป่วยเรื้อรัง 
  7) มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการทางการพยาบาลเด็ก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค ์รวมทั้งสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 8)  มีทักษะในการสื่อสารสามารถท างานเป็นทีมและร่วมมือกับทีมสุขภาพรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กป่วยได้อย่างเหมาะสม 
     9)  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

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

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 
  555725 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในเด็ก 3 หน่วยกิต 
   555730 การพยาบาลเด็กขั้นสูง  2 หน่วยกิต 
   555731 การประเมินสุขภาพเด็กข้ันสูง                        1 หน่วยกิต 
   555732 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 1  2 หน่วยกิต 
   555733 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง 2  4 หน่วยกิต 
   562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  2  หน่วยกิต 
   562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  1 หน่วยกิต 
  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
   562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืน 
                            ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

  

  562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท  3  หน่วยกิต 
    ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง    
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  562711  การเรียนการสอนทางการพยาบาล    3  หน่วยกิต 
  562712  การบริหารในองค์การพยาบาล  3  หน่วยกิต 
  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี   
 ข. ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
  555799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย : ภาษาต่างประเทศ 
           2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา :  ไม่มี 

   

    ง.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    
      1. นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการ
สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 
      2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
      3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ           
และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย       
1 เรื่อง 

 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  แผน ก แบบ ก2   
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

555725 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา 
ขั้นสูงในเด็ก 

3(3-0-6) 555730 การพยาบาลเด็กข้ันสูง 
  

2(2-0-4) 

555731 
 

การประเมินสุขภาพเด็กข้ันสูง 1(1-0-2) 555733 การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
เด็กข้ันสูง 2 

4(0-12-0) 

555732 การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
เด็กข้ันสูง 1 

2(0-6-0) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทาง 
การพยาบาล 

2(2-0-4) 562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 

562708 
 

สถิติส าหรับงานวิจัย 
ทางการพยาบาล 

2(1-3-2) 562715 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทาง 
การพยาบาล 

2(2-0-4) 

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 
 

 

 รวม 11  รวม 11 

 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6) 555799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์     
 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
555799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3    
 รวม 6  รวม 9 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร    หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  

   Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental  
   Health Nursing  

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

 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและ
ปัญหาหรือโรคทางจิตเวชของบุคคลในทุกช่วงวัย ครอบครัวและชุมชน  โดยเชื่อว่าบุคคลมีลักษณะเป็น    
องค์รวม ซึ่งประกอบด้วยกายและจิต  ที่มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน ภาวะสุขภาพเกิดจากความสมดุลของ
การท างานที่ประสานกันระหว่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ หากบุคคลไม่สามารถปรับตัวให้สมดุลได้
จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือความผิดปกติทางจิต  และส่งผลต่อสุขภาพกายในที่สุด ในขณะเดียวกัน   
ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายก็ส่งผลให้เกิดปัญหาทางจิตตามมาได้เช่นกัน การส่งเสริม และป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตแก่บุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนการบ าบัดดูแล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ที่
เจ็บป่วยทางจิตแล้วให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และมีภาวะสุขภาพ  เป็นสิ่งที่
จ าเป็น การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จึงเป็นการใช้องค์ความรู้ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
ตลอดจนองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นเลิศในการปฏิบัติ ในการส่งเสริม
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจน บ าบัดดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ที่เป็นโรคจิตเวชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  มีความ
เชื่อว่าการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตจะเป็นการเตรียม
พยาบาลจิตเวชให้มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นในการด ารงตน
เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และหรือผู้ปฏิบัติทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง โดยเชื่อว่า   
มหาบัณฑิตที่จบออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยโดยการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น   
ในกลุ่มผู้ใช้สุราและยาเสพติด ตลอดจนการบ าบัดดูแลและฟ้ืนฟูผู้ที่เจ็บป่วยทางจิตแล้วให้กลับมาด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างสมดุล และสามารถเป็นผู้สอนและท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิตเพ่ือด าเนินการและสนับสนุนงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตได้อย่างเหมาะสมตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม 
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3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีความรู้อย่างลึกซึ้งในแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิต และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2) มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความคิดและการปฎิบัติที่ถูกต้องให้กับสังคม

และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
3) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ

สุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการ และสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานการ

พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5) มีความสามารถในการท าการวิจัยและ/หรือการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไข

ปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาองค์ความรู้ และงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
6) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

โดยใช้ผลงานวิจัยและ/หรือการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์หรือการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนางาน
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติ  

7) มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถประสานงานร่วมกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสุขภาพผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในงานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และในหน่ วยงานที่ตน
รับผิดชอบได้ 

 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
    4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                                     37    หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า            25     หน่วยกิต 
               1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  25     หน่วยกิต 
       1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
     556742  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงใน   2    หน่วยกิต 
      การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต         
     556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการส่งเสริม   2 หน่วยกิต 
      สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช  
     556748 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบ าบัดและ   2 หน่วยกิต 
      ฟ้ืนฟูทางจิตเวช 
     556749 การฝึกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการ   3   หน่วยกิต          
      ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช 
     556750 การฝึกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการ   3   หน่วยกิต          
      บ าบัดและฟ้ืนฟูทางจิตเวช 
     556753 สัมมนาการดูแลที่เป็นเลิศทางจิตเวชและ   1   หน่วยกิต 
      สุขภาพจิตในทุกช่วงวัย 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์   1 หน่วยกิต 
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     562703  ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
     562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
     562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        3    หน่วยกิต 
         โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ 
                                 ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
                                 ให้ความเห็นชอบ 
     562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติ    3   หน่วยกิต 
      การพยาบาลขั้นสูง 
     562711 การเรียนการสอนทางพยาบาล     3   หน่วยกิต 
     562712 การบริหารในองค์การพยาบาล     3   หน่วยกิต 
      1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี  
           2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี  
 ข. ปริญญานิพนธ์ 
                556799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                   12  หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
 ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการ
สัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 
  2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 
     4.2 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                          ไม่น้อยกว่า            37   หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า            31   หน่วยกิต 
               1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  31   หน่วยกิต 
       1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 31   หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 28   หน่วยกิต 
     556742  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงใน   2    หน่วยกิต 
      การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต         
     556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการส่งเสริม   2 หน่วยกิต 
      สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช     
     556748 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการบ าบัดและ   2   หน่วยกิต 
      ฟ้ืนฟูทางจิตเวช 
     556749 การฝึกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการ   3   หน่วยกิต          
      ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช 
     556750 การฝึกปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงในการ   3   หน่วยกิต          
       บ าบัดและฟ้ืนฟูทางจิตเวช 
     556751  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง   3   หน่วยกิต 
        ในการดูแลประชากรที่เลือกสรร               
       556752  การฝึกปฏิบัติการการพยาบาลจิตเวชและ               3   หน่วยกิต 
        สุขภาพจิตขั้นสูงในการดูแลประชากรที่เลือกสรร            
     556753 สัมมนาการดูแลที่เป็นเลิศทางจิตเวชและ   1   หน่วยกิต 
      สุขภาพจิตในทุกช่วงวัย 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล    2 หน่วยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์    1 หน่วยกิต 
     562703  ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล    2 หน่วยกิต 
     562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล    2 หน่วยกิต 
     562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล    2 หน่วยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3   หน่วยกิต 
         โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ 
                                 ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
                                 ให้ความเห็นชอบ 
     562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติ    3   หน่วยกิต 
      การพยาบาลขั้นสูง 
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     562711 การเรียนการสอนทางพยาบาล     3   หน่วยกิต 
     562712 การบริหารในองค์การพยาบาล     3   หน่วยกิต 
      1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี  
           2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี 
    ข. ปริญญานิพนธ์ 
                556789 การค้นคว้าอิสระ                     6  หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 
   ง. กิจกรรมทางวิชาการ 
      1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
             2. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  โดยมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก 
 จ. การสอบประมวลความรู้ 
  ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอ
สอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
แบบอิสระหลัก 
 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 หลักสูตรแบบ 3 (แผน  ข) 

1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
6. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต           

    6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
556742 พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา 

ขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต     

2(2-0-4) 556749 การฝึกปฎิบัติการพยาบาล   
จิตเวชขั้นสูงในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
ทางจิตเวช 

3(0-9-0) 

556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงใน 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและ 
ป้องกันปัญหาทางจิตเวช 

2(2-0-4) 556750 การฝึกปฏิบัติการพยาบาล  
จิตเวชขั้นสูงในการบ าบัดและ
ฟื้นฟูทางจิตเวช 

3(0-9-0) 

556748 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงใน
การบ าบัดและฟื้นฟูทางจิตเวช 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ ์

1(1-0-2)  

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล                                   

 2(2-0-4) xxxxxx กระบวนวชิาเลือก 
 

3(3-0-6)  

562708 สถิติส าหรับงานวิจยัทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)   จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 1  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)     

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4)     

 รวม 14  รวม 10 
 

ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
556753 สัมมนาการดูแลที่เปน็เลิศ

ทางจิตเวชและสุขภาพจิต 
ในทุกช่วงวัย 

1(1-0-2)  556799 วิทยานพินธป์ริญญาโท 6 

556799 วิทยานพินธป์ริญญาโท 6    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานพินธป์ริญญาโท 
    

 จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 2     
 รวม 7  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต 
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   6.2 หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

556742 พยาธิสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา 
ขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวช 
และสุขภาพจิต     

2(2-0-4)  556749 การฝึกปฎิบัติการพยาบาล
จิตเวชขั้นสูงในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาทางจิตเวช 

3(0-9-0)  

556747 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูงใน 
การส่งเสริมสุขภาพจิตและ 
ป้องกันปัญหาทางจติเวช 

2(2-0-4)  556750 การฝึกปฏิบัติการพยาบาล
จิตเวชขั้นสูงในการบ าบัด   
และฟื้นฟทูางจติเวช 

3(0-9-0)  

556748 การพยาบาลจิตเวชขั้นสูง ใน
การบ าบดัและฟืน้ฟูทางจิตเวช 

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

3(3-0-6)  

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล                                   

2(2-0-4)  562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ ์

 1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

 2(2-0-4)    

562708 สถิติส าหรับงานวิจยัทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)     

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

 2(2-0-4)    

 รวม 14  รวม 10 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

556752 การฝึกปฏิบัติการการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 
ในการดูแลประชากรที่
เลือกสรร 

3(0-9-0)  
 

 สอบประมวลความรู ้  

556753 สัมมนาการดูแลที่เปน็เลิศทาง
จิตเวชและสุขภาพจิตในทุก
ช่วงวัย 

1(1-0-2)  556798 การค้นคว้าอิสระ 6 

xxxxxx กระบวนวชิาเลือก  3(3-0-6)    
 เสนอหัวข้อโครงร่างการ

ค้นคว้าอิสระ 
    

 รวม 7  รวม 6 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 37  หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 

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

พยาบาลศาสตรมหาบันฑิต สาขาการบริหารทางการพยาบาล เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ
ความรู้จากศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาล ได้แก่ ภาวะผู้น า  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
องค์การและระบบบริการสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ  สารสนเทศ
และการจัดการคุณภาพการพยาบาล  และศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นการวิจัยและสถิติ การน า
หลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม  เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารทางการพยาบาล รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในระบบบริการ
พยาบาลและบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  สถานพยาบาล  และองค์การที่ให้บริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ
และเอกชน    

  หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลนี้ มุ่งสร้างผู้บริหารการพยาบาลและนักวิชาการด้าน
การบริหารทางการพยาบาลที่มีสมรรถนะในการบริหารองค์การพยาบาลและองค์การสุขภาพ  เป็นผู้มี
ความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาฯและศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน การวิจัยที่
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง  มีจริยธรรมและจิตส านึกต่อสังคม  มีความเป็นผู้น าทางการบริหารงานองค์การ
และการบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้และการบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานใน
ระดับชาติและระดับสากล  ดังนั้นผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯจึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม  
ในการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศแก่ผู้รับบริการและสังคม  และพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
 

3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
1) มีความรู้อย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารทางการพยาบาลที่ก้าวทันกับวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือ

น าไปพัฒนาการบริหารทางการพยาบาลให้ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล 
2) มีศักยภาพในการท าวิจัย เผยแพร่ผลงานและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหาร

ทางการพยาบาล  
3) สามารถวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้มของระบบสุขภาพ ระบบการบริการสุขภาพและ

ระบบบริการพยาบาลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารทางการพยาบาลในองค์กรสุขภาพ 
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4) สามารถประยุกต์แนวคิดการจัดการองค์กร การบริหารและศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การบริหารจัดการองค์กรสุขภาพ รวมทั้งน าผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ไปประยุกต์ในการบริหาร
องค์กรสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) สามารถสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับแหล่งประโยชน์ทุกภาคส่วน เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6) เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับชาติและ
ระดับสากล   

7) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดท่ีดีงาม และมีทักษะการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารทางการพยาบาล 

 
4. โครงสร้างหลักสูตร 

 4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)        
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 
     558742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     558748 การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 3 หน่วยกิต 
     558749 การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 3 หน่วยกิต 
     558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ 2 หน่วยกิต 
     558757 ผู้น าและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ 2 หน่วยกิต 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 หน่วยกิต 
     562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หน่วยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ที่   

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
   

     560721 การพยาบาลแม่และเด็กส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
     561742 การพยาบาลผู้ใหญ่ส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
     563715 การพยาบาลเพ่ือควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 หน่วยกิต 
      ตามหลักฐานเชิงประจักษ์   
   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   
 ข. ปริญญานิพนธ์     
 558799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 
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 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี    
 ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย     

1) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2) นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3)    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อ
แรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง  

6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ .ศ.  2550 
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4.2  โครงสร้างหลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)    
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  27 หน่วยกิต 
     558742 การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     558748 การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 3 หน่วยกิต 
     558749 การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 3 หน่วยกิต 
     558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ 2 หน่วยกิต 
     558757 ผู้น าและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ 2 หน่วยกิต 
     558758 การฝึกปฏิบัติการจัดการกิจการทางด้านสุขภาพ 

และการพยาบาล 
3 หน่วยกิต 

     558793 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มการจัดการทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 หน่วยกิต 
     562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หน่วยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ที่

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
   

     560721 การพยาบาลแม่และเด็กส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
     561742 การพยาบาลผู้ใหญ่ส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
     563715 การพยาบาลเพ่ือควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3 หน่วยกิต 
      ตามหลักฐานเชิงประจักษ์   
   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   
 ข. ปริญญานิพนธ์     
 558798 การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี    
 ง. กิจกรรมทางวิชาการ     

 1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
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 จ. การสอบประมวลความรู้     
        ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ
บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก 

 

5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตรแบบ 3 (แผน  ข) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ย   ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
5. สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
6.  รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก 

7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล   
 

 6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ในระบบบริการสุขภาพ 

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

2(2-0-4)  

558757 ผู้น าและการจัดการเชิง 
กลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ 

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

3(0-9-0)  

562700 แนวคิดทฤษฎีทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

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

562708 สถิติส าหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

562715 ระเบียบวิจัยทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4)    

 รวม 12  รวม 9 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

558749 การฝึกปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 2 

3(0-9-0) 558799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 

558799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง 

วิทยานิพนธ์ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 6  รวม 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 หลักสูตรแบบ (แผน ข) 



- 32 - 
 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ในระบบบริการสุขภาพ 

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

2(2-0-4)  

558757 ผู้น าและการจัดการเชิง 
กลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ 

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

3(0-9-0)  

562700 แนวคิดทฤษฎีทางการ 
พยาบาล 

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

3(3-0-6) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติหลักฐานเชิง 
ประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562708 สถิติส าหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

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

562715 ระเบียบวิจัยทางการ 
พยาบาล 

2(2-0-4)    

 รวม 12  รวม 12 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

558749 การฝึกปฏิบัติการบริหารการ
พยาบาล 2 

3(0-9-0) 558798 การค้นคว้าอิสระ 4 

558758   การฝึกปฏิบัติการจัดการ          
กิจการทางด้านสุขภาพ 
และการพยาบาล 

3(0-9-0)    

558798 การค้นคว้าอิสระ 2    
 เสนอหัวข้อโครงร่างการ 

ค้นคว้าอิสระ 
    

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

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

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

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีความเชื่อว่า 
วิชาชีพการพยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพ ต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางการ
พยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัย ตลอดจนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการปฏิบัติการ
พยาบาล โดยมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

การผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาล เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การศึกษาวิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ได้แก่ แหล่งความรู้ที่
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์ทางคลินิก และการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานด้าน
การบริการสุขภาพ 

การศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมีจุดเน้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
ตลอดจนชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะบาดเจ็บและ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และในระยะท้ายของชีวิต พร้อมทั้งครอบครัว 
เพ่ือป้องกันและดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วย ตลอดจนนโยบายและระบบสุขภาพส าหรับบุคคลวัย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 

 
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงาม และมีทักษะการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

2) มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายและระบบสุขภาพ ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่
และผู้สูงอาย ุ
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3) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตลอดจน
หลักฐานเชิงประจักษ ์  

4) มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการ สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์ในการปฏิบัติการพยาบาลส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   

5) เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) มีทักษะในการท างานเป็นทีมและสามารถท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่สุขภาพและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของการบริการส าหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล 
การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการแสวงหาค าตอบด้วยการวิจัยและมีความรับผิดชอบในการพัฒนา
ตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง 

8) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง   
4. โครงสร้างหลักสูตร 

4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

  ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 

  561743  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาล 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

3 หน่วยกิต 

  561744  การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 หน่วยกิต 
  561745  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 3 หน่วยกิต 

561746  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 3 หน่วยกิต 
  562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
    562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  1 หน่วยกิต 
  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
   562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที ่   
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
                             ให้ความเห็นชอบ 

  

   562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติ 3 หน่วยกิต 
    การพยาบาลขั้นสูง   
  562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
   562712 การบริหารในองค์การพยาบาล 3 หน่วยกิต 
  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี   
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 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   
ข. ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกิต 

 561799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ   
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                  ไม่มี   

ง.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    
 1. นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร  
 2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตาม
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ         
  
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล   

2(2-0-4)  562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

562708 สถิติส าหรับการวิจัย
ทางการพยาบาล 

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

3(0-9-0) 

561743 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงในการ
พยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 

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

3(0-9-0) 

561744 การพยาบาลขั้นสูงใน
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

3(3-0-6)  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  

 รวม 12  รวม 9 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)  561799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 
561799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่2     
 รวม 6  รวม 9 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการ 
   ควบคุมการติดเชื้อ 

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

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

 การศึกษาพยาบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีศักยภาพ มีความ
รับผิดชอบ เป็นผู้น า มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจึงต้องมีหลายระดับ โดยมุ่งเน้นใน
การพัฒนาตนเอง สอนด้านวิชาการ ท าการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการที่ดี มีการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้คณะพยาบาลศาสตร์เป็นศูนย์รวมและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 การพยาบาลโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาการระบาด
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อได้แก่ บุคคล คือ ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ      
สิ่งก่อโรค คือ เชื้อจุลชีพที่นับวันจะมีการดื้อต่อยาต้านจุลชีพมากขึ้น และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ติดเชื้อ การพยาบาลเป็นการปฎิบัติในการป้องกันและควบคุมปัจจัยดังกล่าวไม่ให้ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อใน
ผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ประกอบกับการประยุกต์ใช้ความรู้แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎี
ด้านพฤติกรรมศาสตร์ ผลการวิจัยและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือลดการติด เชื้อใน
ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อจุลชีพ  

 การสร้างความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลมีความส าคัญในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลที่
จะตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน   ดังนั้นพยาบาลในระดับมหาบัณฑิตจึง
มุ่งเน้นการเป็นนักวิชาการหรือผู้ปฎิบัติที่มีความสามารถในการปฏิบัติบทบาทการพยาบาลในด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหาซับซ้อนและควบคุมการติดเชื้อ โดยพัฒนาให้มีความสามารถในการด าเนินการ
เฝ้าระวังการติดเชื้อ พัฒนา จัดการ และก ากับระบบการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 
ประสานงาน สอนให้บุคลากรสุขภาพปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ให้การปรึกษาทางคลินิก วิจัยและใช้
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ผลการวิจัยหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและควบคุมการติดเชื้อ และจัดการด้าน
คุณภาพเพ่ือลดปัญหาการติดเชื้อทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 

  
3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล ทฤษฎี 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการพยาบาลโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ และสามารถบูรณา
การความรู้จากศาสตร์ด้านสุขภาพและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2) ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และใช้ผลการวิจัยในการปฏิบัติการ
พยาบาลโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 

3) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  วางแผนและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ผู้ป่วยโรค  ติดเชื้อ/ผู้ใช้บริการ  ใช้ทักษะในการท างานเป็นทีมและร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4) ความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้และข้อมูลทางวิชาการด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนางสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีพัฒนาการทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  

5) คุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้
ชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือการพยาบาลโรคติดเชื้อและการป้องกัน
การติดเชื้อ 

6) ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
7) ทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

 
4. โครงสร้างหลักสูตร 

      4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)     
            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                       ไม่น้อยกว่า      36   หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 24  หน่วยกิต 
  1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 
   562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล     2  หน่วยกิต 
   562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์      1  หน่วยกิต 
  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล    2  หน่วยกิต 
   562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล     2  หน่วยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล     2  หน่วยกิต 
   563701 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 1     2  หน่วยกิต 
   563702 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 2    2  หน่วยกิต 
  563712 ระบาดวิทยาและการควบคุมการติดเชื้อ       2  หน่วยกิต 
  563713 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
                                       และการควบคุมการติดเชื้อ 1  

    3  หน่วยกิต 
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  563714 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 
   และการควบคุมการติดเชื้อ 2 

    3  หน่วยกิต 

  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
          โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ 
           ทีค่ณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า 
          สาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

   

  562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท    
    ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง     3  หน่วยกิต 
  562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล      3  หน่วยกิต 
  562712 การบริหารในองค์การพยาบาล      3  หน่วยกิต 
  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี   
 ข. ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
  563799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท    12 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                      ไม่มี    

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร และ

ต้องน าเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้แนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย           
 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชาและปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

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

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

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

2(2-0-4) 

562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 563712 ระบาดวิทยาและการควบคุม
การติดเชื้อ 

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 563713 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อและการควบคุม
การติดเชื้อ 1 

3(0-9-0) 

563701 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
และการควบคุมการติดเชื้อ 1 

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

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  
 รวม 10  รวม 11 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย
กิต 

563714 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วย
โรคติดเชื้อและการควบคุมการ
ติดเชื้อ 2 

3(0-9-0) 563799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 

563799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6    
 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์     
 รวม 9  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   36   หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ    
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

 Master of  Nursing  Science Program in Gerontological Nurse Practitioner 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ)  
    Master of Nursing Science (Gerontological Nurse Practitioner)            
 ชื่อย่อ พย.ม.   (การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ) 
   M.N.S.  (Gerontological Nurse Practitioner)   
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์และความสัมพันธ์ระหว่าง 
4 มโนทัศน์ ได้แก่ บุคคล สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการพยาบาล ดังนั้นศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติ -
ผู้สูงอายุจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับมโนทัศน์และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
การพยาบาลเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยบุคคลจะหมายถึงผู้สูงอ ายุที่มี
อายุตั้งแต่ 60 ปีรวมถึงครอบครัวและชุมชน ทั้งที่มีสุขภาพดีและที่เจ็บป่วย ส าหรับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่
รอบตัวของผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอก ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้มีผลต่อสุขภาพและการฟ้ืนหายจากความ
เจ็บป่วย ส่วนสุขภาพนั้นเป็นภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและการท าหน้าที่ของทั้งร่างกาย
และจิตใจของผู้สูงอายุ  ซึ่งผู้สูงอายุจะมีสุขภาพดีหากมีการดูแลตนเองที่เพียงพอและต่อเนื่อง  การพยาบาล
เป็นการให้การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนในลักษณะขององค์รวม โดยบูรณาการกาย จิตสังคม และจิต
วิญญาณรวมกันเป็นหนึ่งเดียว สามารถตอบสนองความต้องการในการดูแลตนเองเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และแก้ไขฟ้ืนฟูสภาพ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ คณะพยาบาล-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ การพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ครอบคลุมทั้งตัวผู้สูงอายุทั้งกลุ่มที่สุขภาพดีและเจ็บป่วยเรื้อรังรวมทั้งกลุ่มที่อยู่ใน
ระยะสุดท้ายของชีวิตและครอบครัว ที่สอดคล้องกับระบบการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค หรือ
ความเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูงอายุและความพิการ รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและ
การดูแลระยะยาวจนถึงการดูแลระยะสุดท้ายและครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยเชื่อว่าการศึกษาในหลักสูตรจะสร้างพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุที่สามารถปฏิบัติงานการ
พยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสมรรถนะพยาบาลเวชปฎิบัติและพยาบาล
ผู้สูงอายุที่สภาพยาบาลก าหนด เพ่ือน าไปสู่สุขภาวะของผู้สูงอายุ 
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 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
            การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติผู้สูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
   1) มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาล
ผู้สูงอายุรวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   2) มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสมรรถนะพยาบาลเวชปฎิบัติและพยาบาลผู้สูงอายุที่สภาการพยาบาลก าหนด คือ 
   2.1) มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และก ากับระบบการดูแลผู้สูงอายุและ
ครอบครัว ทั้งในสภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะเจ็บป่วย โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสภาพ และการดูแลในระยะสุดท้าย  

    2.2)  มีความสามารถในการดูแลและให้การพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชนที่มีปัญหาซับซ้อน   
    2.3)  มีความสามารถในการประสานงาน 
    2.4)  มีความสามารถในการเสริมสร้างพลังอ านาจ การสอน  การฝึก การเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่

ผู้ดูแลในครอบครัวและกลุ่มดูแลในชุมชนในการปฏิบัติ 
    2.5) มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาในระบบการดูแลสุขภาพบุคคล กลุ่มคน 

ครอบครัว และชุมชน 
    2.6) มีความสามารถในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
    2.7) มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรม และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
    2.8) มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
    2.9) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ 

           2.10) มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ์ 
   3) มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นผู้ชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม  และมี
ทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
   4) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   5) มีภาวะผู้น า  สามารถบริหารจัดการ และสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์ รวมทั้งสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
   6) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการ การวิจัย และการใช้ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 
   7) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
และครอบครัวที่ซับซ้อนในชุมชน 
   8) มีทักษะในการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหา
สุขภาพผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน 
        9) เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติวิชาชีพการ
พยาบาล 
  

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/CG5KI4IQ/สมรรถนะ%20พยาบาลเวชชุมชนขั้นสูง.pdf
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)          
        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 
  กระบวนวิชาแกน    
  562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
    562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  1 หน่วยกิต 
  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล     2 หน่วยกิต 
  562708  สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
   562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
     กระบวนวิชาเฉพาะสาขา    

564746 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ                                2 หน่วยกิต 
    564747 การรักษาโรคเบื้องต้นในผู้สูงอายุ  2 หน่วยกิต 
                             564748 การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 1                                      2 หน่วยกิต 
     564749 การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2                                        3 หน่วยกิต 
                             564750 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 1  
                            564751 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ  2 

 3 
3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ 
     บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 

  

     562709  แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติ             3  หน่วยกิต 
   การพยาบาลขั้นสูง   
           562711  การสอนทางการพยาบาล            3 หน่วยกิต 
 562712  การบริหารในองค์การพยาบาล    3 หน่วยกิต 
                             564752  การพยาบาลแบบประคับประคอง   3 หน่วยกิต 
                             564753  นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ          3 หน่วยกิต 
                             564754  แนวคิดและหลักการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง        3 หน่วยกิต 
  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี   
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   

ข. ปริญญานิพนธ์     
 564799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                  ภาษาต่างประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                         ไม่มี 
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    
 1) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2) นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings)  
ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น  

 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมี
นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full 
Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings)  ระดับนานาชาติที่
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ         
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล   
2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
1(1-0-2) 

562708 สถิติส าหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 562703 ระบบสุขภาพและ
ภาวะผู้น าทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4)  

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

3(3-0-6) 

564746 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ                2(2-0-4) 564750 
 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
เวชปฎิบัติผู้สูงอายุ 1 

3(0-9-0) 

564747 การรักษาโรคเบื้องต้นในผู้สูงอายุ 2(2-0-4) xxxxx วิชาเลือก 3(3-0-6) 
564748 การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 1 2(2-0-4)  จัดสัมมนาวิชาการและ

น าเสนอครั้งที่ 1 
  

 สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ 

     

 รวม 12  รวม 12 
 

ภาคฤดูร้อน ปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อน ปีที่ 1 หน่วยกิต 

564751 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 2 3(0-9-0) 
 จัดสัมมนาวิชาการและน าเสนอครั้งที่ 2  
 รวม 3 

 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

564799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 564799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 
  สอบวิทยานิพนธ์  

      
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 

  
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) 
    Master of Nursing Science (Occupational Health Nurse Practitioner) 
 ชื่อย่อ พย.ม.   (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) 
   M.N.S.  (Occupational Health Nurse Practitioner) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยปรับปรุงใหม่นี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพ โดยผู้ที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรจะมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปจัดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชากรวัยแรงงานทั้งในภาวะปกติและภาวะ
เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ผู้เรียนมีศักยภาพในด้านเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงหรือปัจจัยอันตรายต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจากการท างานทั้งจากสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยสามารถวิเคราะห์สภาพการณ์ หรือสถานการณ์ความเสี่ยงในการท างาน
ของแรงงานกลุ่มเฉพาะต่างๆได้เป็นอย่างดี และสามารถร่วมให้ข้อเสนอแนะและชี้แนะกับทีมสหวิชาชีพใน
จัดการสิ่งแวดล้อมการท างานให้ปลอดภัยต่อคนท างาน  โดยเน้นบูรณาการศาสตร์ทางด้านการพยาบาลอา
ชีวอนามัยและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างเสริมสุขภาวะคนท างาน ปกป้องสุขภาพ และป้องกันโรคจากการท างาน 
อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของประชากรวัยแรงงาน ส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของสถาน
ประกอบกิจการ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ 
    1) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ แนวโน้ม ที่มีผล
ต่อสุขภาพจากการท างาน ทั้งที่เป็นลักษณะเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ภายใต้บริบทของสถานที่ท างาน 
ครอบครัว และ ชุมชนได้  
   2) พัฒนาแนวทางในการป้องกันหรือควบคุมอันตรายจากการท างานของคนท างาน โดยเน้น
การระบุและควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากการท างาน การคัดกรอง และเฝ้าระวัง เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพมีสุขภาพ
ที่ดี ไม่เกิดความเจ็บป่วยหรือเป็นโรคจากการท างาน และมีความปลอดภัยขั้นต่ าตามกฎหมายหรือ
มาตรฐานด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   3)  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพของคนท างาน ให้การดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมแก่คนท างาน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน เจ็บป่วยฉุกเฉิน และ
เรื้อรัง แก่กลุ่มประชากรวัยแรงงานที่มีความหลากหลายและต่างวัฒนธรรม  
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   4) มีความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาเบื้องต้นในโรคทั่วไปและโรคที่เกิด
จากการท างาน 
   5) มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ภายใต้ขอบเขตของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
   6) เป็นผู้น า สอน นิเทศงาน ที่ปรึกษาด้านวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย สามารถติดต่อ
ประสานงาน ท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการด้านการ
พยาบาลอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7) มีการบูรณาการความรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลและคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
และคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือใช้ในพัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพคนท างาน 
   8) พัฒนาตนเองในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และน าผลการวิจัย
มาประยุกต์และใช้ความรู้เชิงประจักษ์เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลอาชีวอนามัย 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)          
         จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า   38  หน่วยกิต 

    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  23 หน่วยกิต 
  กระบวนวิชาแกน    

  562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
  562702  การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 หน่วยกิต 

  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
562708  สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
กระบวนวิชาเฉพาะสาขา   

  568718  อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม    2 หน่วยกิต 
  568719  การพยาบาลอาชีวอนามัยขั้นสูง    3 หน่วยกิต 
  568720 โรคจากการประกอบอาชีพและ 3 หน่วยกิต 
   การประเมินสุขภาพคนท างาน   
  568721  การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 1    3 หน่วยกิต 
  568722  การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2    3 หน่วยกิต 
  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่   
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา 
                             ให้ความเห็นชอบ 

  

   551701 วัฒนธรรม สุขภาพ และการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
   562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของ       
     ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

3 หน่วยกิต 
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   562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
   562712 การบริหารในองค์การพยาบาล 3 หน่วยกิต 
   568713 การสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 3 หน่วยกิต 
  568723 การบริหารจัดการความปลอดภัยในการท างาน  3 หน่วยกิต 
  1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่มี   
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   

ง. ปริญญานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 568799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 

จ. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม    
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                  ไม่มี   

ง.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย    
4) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนา

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

5) นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ   

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)  ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ  

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อ
แรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่
การประชุมวิชาการ (Proceedings)  ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

6) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ .ศ. 2550 

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

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎี 
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 568720 โรคจากการประกอบอาชีพ
และการประเมินสุขภาพ
คนท างาน  

3(2-3-4) 

562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

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

3(0-9-0) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล   

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

568718 อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 

2(2-0-4)  จัดสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอครั้งที่ 1 

 

568719 การพยาบาลอาชีวอนามัย
ขั้นสูง 

3(3-0-6)    

 สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ 

    

 รวม 13  รวม 10 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

568722 การปฏิบัติการพยาบาล     
เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 2 

3(0-9-0) 568799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
-สอบวิทยานิพนธ์ 

6 

568799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการและ
น าเสนอครั้งที่ 2 

    

 รวม 9  รวม 6 
 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 

 Master of Nursing Science Program in Midwifery 
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)  
    Master of Nursing Science  (Midwifery)  
 ชื่อย่อ พย.ม. (การผดุงครรภ์)   
   M.N.S.  (Midwifery) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

   การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามโนทัศน์ และความสัมพันธ์ระหว่างมโน
ทัศน์ที่ส าคัญ 4 อย่าง ได้แก่ สตรีวัยเจริญพันธุ์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการผดุงครรภ์ สตรีวัยเจริญพันธุ์ 
คือสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกในครรภ์และ
ทารกแรกเกิด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ส าหรับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวสตรีทางกายภาพ 
สังคม และวัฒนธรรมซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ส่วนสุขภาพเป็นภาวะที่แสดงถึงความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณ เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์และศิลป์ของพยาบาลผดุงครรภ์
ในการดูแลสตรี ในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมทั้งการดูแล
ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัว แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อนให้มีสุขภาพดี และมีความผาสุก โดยการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ มุ่งผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลทางการผดุงครรภ์แบบองค์รวม ในเรื่อง สรีรวิทยา พยาธิวิทยาและเภสัชวิทยาเกี่ยวกับการเจริญ
พันธุ์ การประเมิน การป้องกันความเจ็บป่วย การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของสตรีในระยะมี
บุตร ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง และภาวะที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน มีความสามารถในการเป็นผู้น า ใน
การวิจัย การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อวิชาชีพและต่อสังคม 
สามารถท างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง และน าไปพัฒนา
วิชาชีพและการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  
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 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

    1) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม  

    2) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสาระของศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ สามารถบูรณาการ
ความรู้จากศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้องในการดูแลสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะ
ให้นมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูงและ
ภาวะที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    3) สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย และใช้ผลการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์  

   4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถประสานงานและร่วมท างานเป็นทีม
กับสหสาขาวิชาชีพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการผดุงครรภ์เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

   5) สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้และข้อมูล
ทางวิชาการให้กับกลุ่มบุคคลทั้งในวงวิชาการ วิชาชีพ และชุมชนทั่วไปโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสม และสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ 

   6) สามารถปฏิบัติการผดุงครรภ์และจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร 
    4.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)          

           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
                 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 
562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์  1 หน่วยกิต 
562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต 
569717 การผดุงครรภ์ขั้นสูง 1  3 หน่วยกิต 
569718 การผดุงครรภ์ขั้นสูง 2  3 หน่วยกิต 
569719 การปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 1  3 หน่วยกิต 
569720 การปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง 2  3 หน่วยกิต 

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆที่ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
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562709 แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาท
ของผู้ปฎิบัติการพยาบาลขั้นสูง 

 3 หน่วยกิต 

562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล  3 หน่วยกิต 
562712 การบริหารในองค์การพยาบาล  3 หน่วยกิต 

1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี  
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง    ไม่มี  

ข.   ปริญญานิพนธ์    
569799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     12 หน่วยกิต 

ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์           

ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษา
จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร  

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย      
1 เรื่อง 
 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ปริญญาโทที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์        
    6.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

 1(1-0-2) 

562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2) 562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

2(2-0-4)  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

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

569717 การผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 3(3-0-6) 569720 การปฏิบัติการผดุงครรภ์ 
ขั้นสูง 2 

 3(0-9-0) 

569719 การปฏิบัติการผดุงครรภ์ 
ขั้นสูง 1 

3(0-9-0)    

 รวม 12  รวม 9 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย

กิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)  569799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 
569799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6  จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2  
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์     
  สอบวิทยานิพนธ์  

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1     
 รวม 9  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

 Master of Nursing Science Program in Community Nurse Practitioner  
 
2. ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
    Master of Nursing Science  (Community Nurse Practitioner)         
 ชื่อย่อ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 
   M.N.S. (Community Nurse Practitioner) 
 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนซึ่งมี
สาระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพชุมชนอย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว 
โรงเรียน และชุมชน โดยเชื่อว่าการศึกษาในหลักสูตรจะสร้างพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่สามารถปฏิบัติงาน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคเบื้องต้น และฟ้ืนฟูสุขภาพ  เพื่อน าไปสู่ชุมชนสุขภาวะ 

  
3.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1)  เป็นผู้มีความรู้และความสามารถด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สามารถท าวิจัยและ
น าผลวิจัยไปใช้ในการให้บริการสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

2) เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนที่มีสมรรถนะตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด  
3) พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม โดยการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล 
5) เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติวิชาชีพการ

พยาบาล 
6) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์รูปแบบ หรือ

วิธีแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
7) มีทักษะในการท างานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข

ปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
   4.1  หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

        จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
  ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต 
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  23 หน่วยกิต 
     562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 หน่วยกิต 
     562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
     562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หน่วยกิต 
     570701 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 หน่วยกิต 
     570702 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 2 หน่วยกิต 
     570704 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 3 หน่วยกิต 
     570705 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 3 หน่วยกิต 
     570718 การรักษาโรคเบื้องต้น 2 หน่วยกิต 
     570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2 หน่วยกิต 
    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่    
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา    
     ให้ความเห็นชอบ    
     562709 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
     562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
     562712 การบริหารในองค์การพยาบาล 3 หน่วยกิต 
   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี   
  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   
 ข. ปริญญานิพนธ์     
 570799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  12 หน่วยกิต 
      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี    
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 ง. กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย     
1. นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2. นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
 
 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
7) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
8) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
9) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
10) สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
11) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี
ชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

12) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติ
และศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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4.2  โครงสร้างหลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
     จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน  ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต 
   1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  29 หน่วยกิต 
    562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
    562702 การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 หน่วยกิต 
    562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
    562708 สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
    562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                                      2 หน่วยกิต 
    570701 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   2 หน่วยกิต 
    570702 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  2 หน่วยกิต 
    570703 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  3 หน่วยกิต 
    570704 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1  3 หน่วยกิต 
    570705 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 2  3 หน่วยกิต 
    570718 การรักษาโรคเบื้องต้น 2 หน่วยกิต 
    570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  2 หน่วยกิต 
    570735 การปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 3  3 หน่วยกิต 
   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
    โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที ่    
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา    
    ให้ความเห็นชอบ    
    562709 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
    562711 การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
    562712 การบริหารในองค์การพยาบาล 3 หน่วยกิต 
  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่มี   
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี   
ข. ปริญญานิพนธ์     
 570798 การค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม     
 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ    
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ไม่มี    
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     ง.  กิจกรรมทางวิชาการ 
1) นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระในการสัมมนาอย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2) นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  และเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็น  
ชื่อแรก 

จ.  การสอบประมวลความรู้ 
 ผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นค าร้องขอสอบต่อ

บัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลัก 
 

 
5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข) 
1) ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2) สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3) มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้น     
     สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) 
5) สอบผ่านการสอบประเมินผลการค้นคว้าอิสระที่เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
6) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  
โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือ  

      ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
2550 
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6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
   6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562708 สถิติส าหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล   

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

2(2-0-4)  

570701 การประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูงส าหรับพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน                

2(1-3-2)  570704 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 1  

3(0-9-0)  

570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงส าหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 

2(2-0-4)  570718 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4)  

    จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1  
 รวม 10  รวม 10 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
570705 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 2 

3(0-9-0) 570799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)     
570799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 9  รวม 9 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
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        6.2  หลักสูตรแบบ 3 (แผน ข)    
   

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 562702 การปฏิบัติตามหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2) 

562708 สถิติส าหรับการวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(1-3-2)  562703 ระบบสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล   

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล  

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

2(2-0-4)  

570701 การประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูงส าหรับพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน       

2(1-3-2)  570704 
 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 1  

3(0-9-0)  

570734 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช
วิทยาขั้นสูงส าหรับพยาบาล
เวชปฏิบัติชุมชน 

2(2-0-4)  570718 การรักษาโรคเบื้องต้น 2(2-0-4)  

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

 รวม 10  รวม 13 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

    
570703 การพยาบาลเวชปฏิบัติ

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

570705 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 2 

3(0-9-0)     

570735 
 

การปฏิบัติการพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน 3 

3(0-9-0)     

570798 การค้นคว้าอิสระ 3    
 สอบประมวลความรู้     
 เสนอหัวข้อโครงร่างการ

ค้นคว้าอิสระ 
    

 จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2     
 รวม 12  รวม 3 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

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

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีความเชื่อว่า วิชาชีพการพยาบาล
มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ผลงานวิจัย ตลอดจนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการบริหารและการปฏิบัติการพยาบาล 
โดยมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

การผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาล เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การศึกษาวิจัย การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม ได้แก่ แหล่งความรู้ที่
สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการบริหารและการบริการสุขภาพ
จากสถานบริการด้านสุขภาพท่ีมีความหลากหลาย 

การศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  จึงเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การจัดการความรู้ และการประยุกต์ความรู้ในแขนงวิชา
เฉพาะ ได้แก่ การบริหารทางการพยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการด้าน
สุขภาพและเทศโนโลยี นอกจากนี้หลักส฿ตรยังได้ให้ความส าคัญกับการประสานงานและการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในระดับนานาชาติ บนพ้ืนฐานของสัมพันธภาพที่เอ้ืออาทร และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ความหลากหลายของผู้สอนและผู้เรียนจากนานาประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของระบบการบริการและเพ่ือนสุขภาวะของประชากรโลก  โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 
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3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาล ทฤษฎี 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการบริหารทางการพยาบาล และสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์
ด้านสุขภาพและศาสตร์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องในการบริหาร การปฏิบัติการพยาบาลในการพัฒนา
คุณภาพการบริการแม่และเด็ก หรือให้การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) มีความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถบริหารจัดการ สื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์  

  3) มีความสามารถในการบริหารทางการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลแม่และเด็ก 
หรือการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์
ทางการพยาบาล และศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์  

  4) มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และใช้ผลงานวิจัยในการปฏิบัติการ
บริหารการพยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก หรือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

  5) มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผน และแก้ไขปัญหาใน
การบริหารการพยาบาล การพยาบาลแม่และเด็ก หรือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

  6) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้
ชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม  และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือการบริหารทางการพยาบาล การพยาบาล
แม่และเด็ก หรือการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

  7) มีทักษะในการท างานเป็นทีม สามารถประสานงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรระดับประเทศ และนานาชาติ 

  8) เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  9) มีความรับผิดชอบในการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง   
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
 
    4.1  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  
           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า               36   หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน                     ไม่น้อยกว่า            24 หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                        ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     24 หน่วยกิต 
         1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 
                 กระบวนวิชาแกน                                                                       9   หนว่ยกิต 

562700                     แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
                  562702  การปฎิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 1 หน่วยกิต 
                  562703  ระบบสุขภาพและภาวะผู้น าทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
                  562708  สถิติส าหรับงานวิจัยทางการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
                  562715  ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                            2 หน่วยกิต 

         และเลือกกระบวนวิชาบังคับในแขนงใดแขนงหนึ่ง  
                 กระบวนวิชาบังคับแขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล                       12   หน่วยกิต 

       558739  การจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 2 หน่วยกิต 
      558742  การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแล

สุขภาพและการพยาบาล 
2 หน่วยกิต 

  558748  การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 1 3 หน่วยกิต 
                   558749  การฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล 2 3 หน่วยกิต 

 558752  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการ
สุขภาพ 

2 หน่วยกิต 

               กระบวนวิชาบังคับแขนงวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก                            12   หน่วยกิต 
                 560722  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการ

พยาบาลแม่และเด็ก 
          3 หน่วยกิต 

                 560723 การพยาบาลแม่และเด็กขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
                 560724  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแม่และเด็ก 1     3 หน่วยกิต 

              560725  การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแม่และเด็ก 2     3 หน่วยกิต 
                 กระบวนวิชาบังคับแขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ                  12   หน่วยกิต  

561743    พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในการ  
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

     3  หน่วยกิต 

  561744    การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 หน่วยกิต 
                  561747    การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 3   
3 หน่วยกิต 

561748 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 4   
 
 

3 หน่วยกิต 
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              1.1.2  กระบวนวชิาเลือก             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
              แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล  
  โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
                   560721  การพยาบาลแม่และเด็กส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
                   561742  การพยาบาลผู้ใหญ่ส าหรับผู้บริหารการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
              แขนงวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก  
     โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
                  562709  แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง 
3 หน่วยกิต 

                  562711  การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
                  562712  การบริหารในองค์การพยาบาล 3 หน่วยกิต 
              แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
             โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
                 562709  แนวคิดทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการ

พยาบาลขั้นสูง 
3 หน่วยกิต 

                 562711  การเรียนการสอนทางการพยาบาล 3 หน่วยกิต 
                 562712  การบริหารในองค์การพยาบาล  3 หน่วยกิต 

            1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    
                1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี  
                1.2.2  กระบวนวิชาเลือก    ไม่มี  
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี  
ข. ปริญญานิพนธ์   12   หน่วยกิต 
                562799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
          1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                                                  ภาษาต่างประเทศ 
          2.   ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                                          ไม่มี 
ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1)  นักศึกษาต้องจัดสัมมนาและน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ ในการสัมมนาอย่าง
น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการของสาขาวิชาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

2)  นักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักวิจัยส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและตามประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และปฎิบัติครบตามเงื่อนไขของแขนงวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน

แขนงวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะพยาบาลศาสตร์ และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
5.   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  และตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อ
แรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ .ศ.2550  

 
  



- 66 - 
 
6. แผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   
 

   6.1 หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
 

 

1. แขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
 

ปีท่ี  1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล 
2(2-0-4) 558739 การจัดการการดูแลสุขภาพ

และการพยาบาล 
2(2-0-4)  

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล 

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

2(2-0-4)  

562708 สถิติส าหรับงานวิจัย
ทางการพยาบาล 

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

3(0-9-0)  

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 558752 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ระบบบริการสุขภาพ 

2(2-0-4)  

562702  การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2)  จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 1 
 

 

 รวม 9  รวม 9 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

558749  การฝึกปฏิบัติการบริหาร 
การพยาบาล 2 

3(0-9-0)  562799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6 

 xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(2-3-4)    
562799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานพินธ ์
    

 จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 2     
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
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2. แขนงวิชาการพยาบาลแม่และเด็ก 
 

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

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

 3(3-0-6) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล 

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

562708 สถิติส าหรับงานวิจัย
ทางการพยาบาล 

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

 3(0-9-0) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)  จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 1 
 

 

562702  การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2)    

 รวม 9  รวม 9 
 

ปีที ่2
 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

560725  การปฏิบัติการพยาบาล 
ขั้นสูงในแม่และเด็ก 2     

3(0-9-0)  562799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 

6 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก  3(3-0-6)    
562799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 6    
 เสนอหัวข้อโครงร่าง

วิทยานพินธ ์
    

 จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 2     
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 
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3. แขนงวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล 
2(2-0-4) 561743  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัช

วิทยาขั้นสูงในการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

 3(3-0-6) 

562703 ระบบสุขภาพและภาวะ
ผู้น าทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 561744 การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ 

 3(3-0-6) 

562708 สถิติส าหรับงานวิจัย
ทางการพยาบาล 

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

3(0-9-0)   

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4)   จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 1  

562702  การปฏิบัติตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

1(1-0-2)    

 รวม 9  รวม 9 
 

ปีที ่2
 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

561748 การปฏิบัติการพยาบาล  
ขั้นสูงในผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 4   

3(0-9-0)   562799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท   6 

xxxxxx กระบวนวิชาเลือก 3(3-0-6)     
562799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  6    
 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานพินธ์     
 จัดสัมมนาวิชาการคร้ังที่ 2     
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    36  หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

    Doctor of Philosophy Program in Nursing Science 

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

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าพยาบาลเป็นทั้งนักปฎิบัติการพยาบาล 
นักวิชาการ และนักวิจัยที่มีความเป็นผู้น าในระบบสุขภาพโดยการสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่ม
วัยและทุกสถานะสุขภาพ ด้วยการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยและกระบวนการท าวิจัย การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการ
ผลักดันเชิงนโยบายและการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ การสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
และการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการตอบสนองต่อความต้องการที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ และเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  

   ศาสตร์ทางการพยาบาลเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของมนุษย์ทุกวัยทั้งระดับ
บุคคลครอบครัวและชุมชนในทุกภาวะสุขภาพ โดยมนุษย์ประกอบด้วยมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม
วัฒนธรรม และ  จิตวิญญาณ การดูแลสุขภาพเป็นการปฏิบัติที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ โดย
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การดูแลบ าบัดทางการพยาบาล 
และการฟ้ืนฟู ตลอดจนในวาระสุดท้ายของชีวิต  โดยบูรณาการความรู้เชิงประจักษ์จากศาสตร์ทางการ
พยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ศิลปะการ
พยาบาล กฎหมาย และประสบการณ์ บนพื้นฐานของสัมพันธภาพที่เอ้ืออาทร   
 
 3.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) ประเมินและสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในระบบสุขภาพ 
 2) พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาภาวะสุขภาพของประชาชนและระบบ
สุขภาพ 
 3) มีภาวะผู้น าทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถน าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
และการพยาบาล 
 4) มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถจัดการปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  
 5) อุทิศตนเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม  
 6)  มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล และความไวเชิงวัฒนธรรม 
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตร แบบ 1.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48 หน่วยกิต 
       ก.  ปริญญานิพนธ์        
 566898 พย.พศ. 898 ดุษฎีนิพนธ์ 48    หน่วยกิต 
       ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 

4. การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

5.  การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 240 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดย
เป็นการท าวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

6.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค
การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ
และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

7. ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีท่ีได้รับทุนสนับสนุน) 
      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  (ถ้ามี) 
    นักศึกษาอาจเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะก าหนดโดย
    ไม่นับหน่วยกิต 
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ  เพ่ือมี
สิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การ
สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 
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3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  

 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 1.1) 

1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมทั้งระบุ
สังกัดอย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550 

 

 4.2  หลักสูตรแบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า        52 หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา        ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ          ไม่น้อยกว่า  16  หน่วยกิต  
    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ                                14  หน่วยกิต 
   566801 พย.พศ. 801   การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล             2  หน่วยกิต 
   566822 พย.พศ. 822  การประยุกต์สถิติหลายตัวแปรในงาน         2  หน่วยกิต 
                วิจัยทางด้านสุขภาพ   
   566824 พย.พศ. 824       การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง       3 หน่วยกิต 
                                                          ทางการพยาบาล     
    566828 พย.พศ. 828  ปรัชญาส าหรับการพัฒนาศาสตร์   2  หน่วยกิต 
            ทางการพยาบาล            
   566829 พย.พศ. 829      การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล      3  หน่วยกิต 
   566830 พย.พศ. 830    สุขภาพโลกและภาวะผู้น า   2   หน่วยกิต 
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    1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า                   2  หน่วยกิต 
 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการ 
 บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
       566720 พย.พศ. 720      การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัย  3  หน่วยกิต 
                                ทางการพยาบาล 
 566722 พย.พศ. 722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม   3  หน่วยกิต 
   ทางการพยาบาล    
 566826 พย.พศ. 826 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ  2  หน่วยกิต 
   สร้างเสริมสุขภาพ            
 566827 พย.พศ. 827 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ  2 หน่วยกิต 
   ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง               
 566831 พย.พศ. 831      ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หน่วยกิต 
   การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  
 566835 พย.พศ. 835      การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ             2 หน่วยกิต 
 566837 พย.พศ. 837      การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล      2 หน่วยกิต 
                    1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  (ถ้าม)ี    
   1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี    
   1.2.2  กระบวนวิชาเลือก  (ถ้ามี)   
    โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
    ประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
    128730 ร.รปศ. 730   นโยบายสาธารณะ 3 หน่วยกิต 
    950801 สถ.นส. 801   ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ                   3 หนว่ยกิต 
    751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและนโยบาย          3 หน่วยกิต 
         
   2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไม่มี  

 ข. ปริญญานิพนธ์    
              566899  พย.พศ. 899 ดุษฎีนิพนธ์                          36 หน่วยกิต 

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไม่มี 

  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่ เกี่ยวข้อง

กับดุษฎีนิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2)   ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงาน 
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ดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  3)    ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อม
ทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

  4) การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์  
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

               5)  การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเป็น
การท าวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์)  

6)    นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค 
    การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และ 
    รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

 7)   ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุน) 

 ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 
 1)   นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ  เพ่ือมีสิทธิ์

เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 2)   นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่   

การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้ง
แรก 

3)   นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  

 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.1) 
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5. เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 
Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
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7. ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมทั้ง
ระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 

 

 4.3 หลักสูตรแบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต  
   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  21  หน่วยกิต 
     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ   18 หน่วยกิต 
     562700 พย.ก. 700    แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล   2 หน่วยกิต 
         562715 พย.ก. 715     ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล             2 หน่วยกิต 
                    566801 พย.พศ. 801  การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล          2  หน่วยกิต 
    566822 พย.พศ. 822   การประยุกต์สถิติหลายตัวแปรในงาน       2  หน่วยกิต 
                   วิจัยทางด้านสุขภาพ   
    566824 พย.พศ. 824   การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง       3  หน่วยกิต 
          ทางการพยาบาล 
         566828 พย.พศ. 828   ปรัชญาส าหรับการพัฒนาศาสตร์            2  หน่วยกิต 
               ทางการพยาบาล       
    566829 พย.พศ. 829   การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล       3  หน่วยกติ 
    566830 พย.พศ. 830   สุขภาพโลกและภาวะผู้น า     2  หน่วยกิต 

  1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
          โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้ หรือกระบวนวิชาอ่ืนๆ ในระดับปริญญาโท
     ที่เลือกสรร ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ    
          566720 พย.พศ. 720  การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัย   3  หน่วยกิต 
                           ทางการพยาบาล 
  566722 พย.พศ. 722  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม    3  หน่วยกิต 
    ทางการพยาบาล    
  566826 พย.พศ. 826  มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ    2  หน่วยกิต 
    สร้างเสริมสุขภาพ            
  566827 พย.พศ. 827  มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการ    2  หน่วยกิต 
    ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง                 
       566831 พย.พศ. 831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและ            2 หน่วยกิต 
    การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  
       566835 พย.พศ. 835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ                2 หน่วยกิต 
       566837 พย.พศ. 837 การวิจัยแบบผสมผสานทางการพยาบาล       2 หน่วยกิต 
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    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ              ไม่มี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหล่านี้หรือกระบวนวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการ 
      บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
     128730 ร.รปศ. 730  นโยบายสาธารณะ                              3 หน่วยกิต 
     950801 สถ.นส. 801 ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ              3 หน่วยกิต 
     751762 ศศ. 762      เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและนโยบาย         3 หน่วยกิต 
    2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี  
 ข.  ปริญญานิพนธ์  
 566898 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   ไม่มี 
              ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี
นิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา                    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 
เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 

4. การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

5. การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดย
เป็นการท าวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

6. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย 
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

7. ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีท่ีได้รับทุนสนับสนุน) 

 จ.  การสอบวัดคุณสมบัติ 
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1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ เพ่ือ                                        
 มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การ
สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน  

 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 2.2) 

1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5.  เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 

อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

6. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่องต้องอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 
หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

7. ผลงานปริญญานิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อมทั้ง
ระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่หลัก 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษา 
 

6.1 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) แบบ 1.1 
 
 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ 
ของมหาวิทยาลัย 

- 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 
-เสนอหัวข้อ 

6 

 สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 สอบวัดคุณสมบัติ -    
 เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ -    
 รวม -  รวม 6 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน    จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
    สอบดุษฎีนิพนธ์ - 
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 78 - 
 

6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.1 
 

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566828 ปรัชญาส าหรับการพัฒนา
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566822 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร
ในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ 

2(2-0-4) 

566830 สุขภาพโลกและภาวะผู้น า 2(2-0-4) 566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

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

ภาษาต่างประเทศ 
 

    เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  
 รวม 7  รวม 9 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 566899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 12  รวม 12 

 
ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566899   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566899 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  52  หน่วยกิต 
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6.3 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ) แบบ 2.2 
  

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                            2(2-0-4) 566822 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร
ในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ 

2(2-0-4) 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

566828 ปรัชญาส าหรับการพัฒนา
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

2(2-0-4)  สอบวัดคุณสมบัติ  

566830 สุขภาพโลกและภาวะผู้น า 2(2-0-4)  สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาต่างประเทศ 

 

 รวม 11  รวม 7 
 

ปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

xxxxxx วิชาเลือกในสาขา 3(3-0-6) 566899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 
xxxxxx วิชาเลือกนอกสาขา 3(3-0-6)  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน     
 เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์     
 รวม 6  รวม 12 

 
ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 6  รวม 6 

 
ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  
 รวม 6  รวม 6 
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ปีท่ี  5 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566899   ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ์  
     - 
 รวม 6  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2561 

 
1. ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

 Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program) 
 

2. ช่ือปริญญา 
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (พยาบาลศาสตร์) Doctor of Philosophy (Nursing Science) 
ชื่อย่อ ปร.ด (พยาบาลศาสตร์) Ph.D. (Nursing Science)   

 
3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มีความเชื่อว่า 

วิชาชีพการพยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพ ต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ สามารถผลิตผลงานและสื่อสารงานวิจัย 
ตลอดจนการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ตามช่วงวงจรชีวิต ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตทั้งนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรอบรู้ ลึกซึ้งในศาสตร์การพยาบาล มีความคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ สู่การตกผลึกประมวลความคิดรวบยอด ทั้งมีศักยภาพสูงในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่และรังสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการท าการวิจัยที่ซับซ้อนเพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพตามความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและสากล เป็นผู้มีภาวะผู้น า ท างานเป็นทีม 
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในการประสาน ความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นพลเมืองโลก ( global 
citizenship) เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นโยบายสุขภาพ 
รวมทั้งระบบบริการสุขภาพของประเทศ และโลก สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การท าวิจัย เพ่ือให้สามารถสร้าง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ ผลิตนวัตกรรม และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 3.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) เป็นผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
2) สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม

ด้านสุขภาพตามความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
3) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การพัฒนาระบบบริการและสุขภาพ เพ่ือ

คุณภาพของการพยาบาลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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4) เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติผ่านการใช้เทคโนโลยี 
ดิจิตัลที่เหมาะสม 

5) สื่อสาร ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับบุคคล หน่วยงานทั้งในและนอก
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
4. โครงสร้างหลักสูตร 
 4.1 หลักสูตร  แบบ 1.1  ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
          จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 

ก. ปริญญานิพนธ์         
 566898   ดุษฎีนิพนธ์   48  หน่วยกิต 
        ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  

1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ     
ดุษฎีนิพนธ์ในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 
3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร    

2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ     
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
โดย 1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 

4.  การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

5. การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 240 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร       
(โดยเป็นการท าวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

6.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย           
ทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

7. ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีท่ีได้รับทุนสนับสนุน) 
 
      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
   1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
   2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา (ถ้ามี) 
    นักศึกษาอาจเรียนกระบวนวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะก าหนดโดย
    ไมน่ับหน่วยกิต 
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 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

  1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถ       
เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

  2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การ
   สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

 3.   นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

 
 5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (หลักสูตร แบบ 1.1) 
 1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3.  เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ 
  สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก 
  สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  อย่างน้อย 2 เรื่อง     
โดย 1 เรื่องต้องอยู่ ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of 
Science และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5.    ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 
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 4.2  หลักสูตร แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต  
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต  

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    14 หน่วยกิต 
          566801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                           2 หน่วยกิต 
          566822 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปรในงานวิจัย   2 หน่วยกิต 
     ทางด้านสุขภาพ 
          566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง          3 หน่วยกิต 
                                           ทางการพยาบาล 
             566828  ปรัชญาส าหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล      2 หน่วยกิต 
          566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล   3  หน่วยกิต 
          566830 สุขภาพโลกและภาวะผู้น า                                     2  หนว่ยกิต  

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
          1) กระบวนวิชาบังคับ    4  หน่วยกิต 
          566831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล   2  หน่วยกิต 

            ข้ามวัฒนธรรม 
 566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์    2  หน่วยกิต   
  2) กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
 566720 การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัย  3  หน่วยกิต 
  ทางการพยาบาล    
 566722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  3  หน่วยกิต 
      ทางการพยาบาล           
566826 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ         2  หน่วยกิต 
566827 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง  2  หน่วยกิต 
566832 การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล      2  หน่วยกิต 
566833 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  2  หน่วยกิต  
566834 การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ        2  หน่วยกิต 
566835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ         2  หน่วยกิต 
566836 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล          3  หน่วยกิต 
566879 หัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาล 2         2  หน่วยกิต 

    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ      ไม่มี 
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ  ไม่มี  
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่มี  

     2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  ไม่มี 
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ข. ปริญญานิพนธ์    
 566899 ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   --ไม่มี-- 
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือ 
เพ่ือมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การ
สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้ 

 จ.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับดุษฎี-

 นิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 
 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
 น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่
 ในฐานข้ อมู ล  ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรื อ  Web of Science และ เสนอ
 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ
 นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรือ
 อนุสิทธิบัตร 

  3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
 เผยแพร่หลัก 

  4. การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

               5.  การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเป็น
 การท าวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

     6. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาค 
 การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ และ
 รวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

     7.  ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีที่ได้รับทุนสนับสนุน) 
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 5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  (หลักสูตร แบบ 2.1) 

1.    สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   
4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
5.   เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ 

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

 6   ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่
ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และมี            ชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน    ดุษฎี
นิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา    อย่าง
น้อย 1 เรื่อง  

7. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
เผยแพร่หลัก 

8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2550 
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    4.3 หลักสูตรแบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกิต 
 ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า               24 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา     24 หน่วยกิต  
    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    24 หน่วยกิต  

 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ    18 หน่วยกิต
 562700  แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล  2 หน่วยกิต           
     562715 ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล                        2 หน่วยกิต     

           566801 การพัฒนาทฤษฎีทางการพยาบาล                          2 หน่วยกิต 
          566822 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางด้าน        2 หน่วยกิต 
             สุขภาพ 
          566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง       3 หน่วยกิต 
                                           ทางการพยาบาล 

 566828  ปรัชญาส าหรับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล     2 หน่วยกิต 
          566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล  3 หน่วยกิต 
             566830 สุขภาพโลกและภาวะผู้น า                             2  หน่วยกิต  

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต  
                 1) กระบวนวิชาบังคับเลือก   4   หน่วยกิต 

566831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและการพยาบาล  2  หน่วยกิต 
            ข้ามวัฒนธรรม       

         566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์   2  หน่วยกิต 
  2) กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  
      โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้หรือกระบวนวิชาที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบ 
566720 การพัฒนาเครื่องมือส าหรับการวิจัย 3  หน่วยกิต 
  ทางการพยาบาล    
566722 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม  3  หน่วยกิต 
      ทางการพยาบาล           
566826 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ        2  หน่วยกิต 
566827 มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 2  หน่วยกิต 
566832 การออกแบบวิจัยขั้นสูงในการวิจัยทางการพยาบาล     2  หน่วยกิต 
566833 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 2  หน่วยกิต 
566834 การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ       2  หน่วยกติ 
566835 การจัดการธุรกิจการดูแลสุขภาพ        2  หน่วยกิต 
566836 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการพยาบาล         3  หน่วยกิต 
566879 หัวข้อเลือกสรรทางการพยาบาล 2         2  หน่วยกิต 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  ไม่มี     
        1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ     ไม่มี 
        1.2.2 กระบวนวิชาเลือก    ไม่มี  
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  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง     ไม่มี   
 ข.  ปริญญานิพนธ์  
                      566898   ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  ภาษาต่างประเทศ 
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   --ไม่มี--  
          ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือประเมินความพร้อมและความสามารถเพ่ือ                                     
มีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การ
สอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้  

 จ.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับ      

ดุษฎีนิพนธ์ ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า  3 
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดหลักสูตร 

  2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ    
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง    
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science และเสนอ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ
 นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่องหรือ มีการจดสิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

  3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 พร้อมทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงาน
 เผยแพร่หลัก 

  4. การเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 
 เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

              5.  การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตรอย่างน้อย 180 ชั่วโมง ตลอดหลักสูตร (โดยเป็น
 การท าวิจัยนอกเหนือจากดุษฎีนิพนธ์) 

        6.   นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย             
ทุกภาคการศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
คณะ และรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา  

    7. ศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ  (กรณีท่ีได้รับทุนสนับสนุน) 
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 5. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  (หลักสูตร แบบ 2.2) 
  1.  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  
 4. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
 5.  เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่   

สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

6.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรือ    
อย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
โดย 1 เรื่องต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, Pubmed หรือ Web of Science 
และมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่าง
น้อย 1 เรื่อง  

7.  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ที่เผยแพร่ ต้องระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก อย่างน้อย 1 เรื่อง พร้อม
ทั้งระบุสังกัด อย่างน้อยว่า “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในผลงานเผยแพร่
หลัก 

 8. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณา
เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ ได้รับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2550 
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6. แผนการศึกษา 
 

6.1 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการมหาวิทยาลัย - 566898  ดุษฎีนิพนธ์ 6 
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -   เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  - 
สอบวัดคุณสมบัติ -    

รวม 0  รวม 6 

ปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน  - 566898  ดุษฎีนิพนธ์ 12 
566898 ดุษฎีนิพนธ์ 12    
 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566898  ดุษฎีนิพนธ์ 12 566898 ดุษฎีนิพนธ์  6 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
     สอบดุษฎีนิพนธ์ - 
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.1 

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566828 ปรัชญาส าหรับการพัฒนา
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566829  การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูง ทางการพยาบาล 

3(3-0-6) 566801   การพัฒนาทฤษฎีทางการ
พยาบาล   

2(2-0-4) 

566830  สุขภาพโลกและภาวะผู้น า 2(2-0-4) 566822 การประยุกต์สถิติหลาย 
ตัวแปร ในงานวิจัยทางด้าน
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

566831 ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
และการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม   

2(2-0-4) xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 

    สอบวัดคุณสมบัติ - 
    สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
- 

    เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์  - 
 รวม 9  รวม 9 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566899   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566899    ดุษฎีนิพนธ์ 12 
566891 สัมมนาวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์ 2(2-0-4)  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -    
 รวม 8  รวม 12 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566899   ดุษฎีนิพนธ์ 12 566899 ดุษฎีนิพนธ์ 6 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน   สอบดุษฎีนิพนธ์  
 รวม 12  รวม 6 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  56 หน่วยกิต 
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6.2 แผนการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 2.2 
 

ปีท่ี  1 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

562700 แนวคิดและทฤษฎีทางการ
พยาบาล 

2(2-0-4) 566829 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการ
พยาบาล 

3(3-0-6) 

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

2(2-0-4) 

566831   ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม
และการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม   

2(2-0-4) 566822 การประยุกต์สถิติหลายตัว
แปรในงานวิจัยทางด้าน
สุขภาพ 

2(2-0-4) 

   xxxxxx วิชาเลือก 2(2-0-4) 
    สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
 

 รวม 6  รวม 9 
 

ปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566828 ปรัชญาส าหรับการพัฒนา
ศาสตร์ทางการพยาบาล 

2(2-0-4) 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 

566824 การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ 
ขั้นสูงทางการพยาบาล 

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

566830 สุขภาพโลกและภาวะผู้น า 2(2-0-4)  สอบวัดคุณสมบัติ - 
    เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ -  

 รวม 7  รวม 8 
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ปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 

566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 12 
 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -  จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน - 
 รวม 6  รวม 12 

 
ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ์ 12 566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6 

 จัดสัมมนาและน าเสนอผลงาน -    
 รวม 12  รวม 6 

 
ปีท่ี  5 

ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต 
566898   ดุษฎีนิพนธ์ 6  ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของ

มหาวิทยาลัย 
- 
- 

    สอบดุษฎีนิพนธ์ - 
 รวม 6  รวม - 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 
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ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 
พย.ส. 701 (551701) วัฒนธรรม สุขภำพ และกำรพยำบำล                          3(3-0-6) 
NGC  701 (551701) Culture, Health and Nursing  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
 วัฒนธรรม ประเพณีที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย การศึกษาปรากฏการณ์ทางสุขภาพท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
การดูแลสุขภาพตามระบบวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาความเชื่อ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 
พย.ส. 713 (551713)     กำรอนำมัยครอบครัว 3 (3-0-6) 
NGC 713 (551713)     Family Health care  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี  
  แนวคิดทฤษฎีครอบครัวและพัฒนาการครอบครัว แนวคิดสุขภาพครอบครัว ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อสุขภาพครอบครัว บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพครอบครัว
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต  กระบวนการพยาบาลครอบครัวและการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว 
การดูแลครอบครัวตามช่วงวงจรชีวิตโดยประยุกต์กระบวนการพยาบาลครอบครัวและการสร้างเสริม
สุขภาพ  ครอบครัวการประยุกต์ทฤษฎีและความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาครอบครัว 

 
พย.กม. 725 (555725)   พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูงในเด็ก    3(3-0-6)                                                
NGP    725 (555725)   Advanced Pediatric Pathophysiology and  
  Pharmacology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
 แนวคิดเซลล์วิทยา พยาธิสรีรวิทยาขั้นสูง และการควบคุมสมดุลปกติของร่างกาย หลักการเภสัช-
จลศาสตร์และเภสัจพลศาสตร์ของยา  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงส าหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ
ซับซ้อนในระบบหายใจ  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบเลือด ไตและระบบ
ทางเดินปัสสาวะ  ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ และพันธุกรรม   

 
พย.กม. 730 (555730)  กำรพยำบำลเด็กขั้นสูง    2(2-0-4) 
NGP 730 (555730) Advanced Pediatric Nursing   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:    ไม่มี 
  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กป่วยและการดูแลเด็กป่วย ปัญหาสุขภาพด้าน
ร่างกาย จิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วย
วิกฤต เด็กป่วยเรื้อรัง และเด็กป่วยในระยะท้ายของชีวิต กลไกการเกิดปัญหา และการพยาบาลโดยใช้
หลักการดูแลที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง   ปัญหาสุขภาพด้านจิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญาณที่พบบ่อย
ในเด็กป่วย กลไกการเกิดปัญหา และการพยาบาลโดยใช้หลักการดูแลที่ยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
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พย.กม. 731(555731) กำรประเมินสุขภำพเด็กขั้นสูง         1(1-0-2)  
NGP 731(555731)  Advanced Pediatric Health Assessment 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี 
  แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพเด็กขั้นสูง การประเมินและการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้าน
ร่างกาย  จิตใจ พัฒนาการและจิตวิญญานของเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนโดยการซักประวัติ และการตรวจ
ร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
 
พย.กม. 732 (555732)  กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กขั้นสูง 1  2(0-6-0) 
NGP    732 (555732) Practicum in Advanced Pediatric Nursing 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี  
 การฝึกทักษะในการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ และจิต
วิญญาณในเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วยวิกฤต และ/หรือ
เด็กป่วยเรื้อรัง การประเมินและการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กป่วยที่มีภาวะซับซ้อนกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต 
เด็กป่วยเฉียบพลัน และ/หรือเด็กป่วยเรื้อรัง โดยใช้ความรู้ทางการพยาบาลเด็กขั้นสูง แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
พย.กม. 733 (555733)    กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลเด็กขั้นสูง 2 4(0-12-0) 
NGP    733 (555733)    Practicum in Advanced Pediatric Nursing 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:     พย.กม. 732(555732) 
 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูงในการดูแลเด็กป่วยกลุ่มเป้าหมายหรือเฉพาะกลุ่มโรคที่มี
ภาวะซับซ้อนในกลุ่มทารกแรกเกิดวิกฤต เด็กป่วยเฉียบพลัน เด็กป่วยวิกฤต และ/หรือเด็กป่วยเรื้อรัง ทั้งใน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การดูแลรักษา พยาบาล และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ ตลอดจนการดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต โดยใช้หลักการดูแลแบบองค์รวมและยึดครอบครัว
เป็นศูนย์กลาง และใช้ความรู้ทางการพยาบาลเด็กข้ันสูง แนวคิดทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
พย.กม. 799 (555799)           วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท                                       12 หน่วยกิต 
NGP    799 (555799)  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับ 
   การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
 

พย. จส. 742 (556742)  พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูงในกำรพยำบำล 2(2-0-4) 
NGPM  742 (556742)  จิตเวชและสุขภำพจิต     

           Advanced Pathophysiology and Pharmacology in 
Psychiatric and Mental Health Nursing  

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   ไม่มี 
  แนวคิดทางจิตพยาธิสรีรวิทยา และจิตเวชเชิงพันธุกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของ
ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และความผิดปกติทางจิตจากการใช้สารเสพติดในทุกช่วงวัยตามหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การประยุกต์จิตเภสัชวิทยาขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับความ
ผิดปกติของความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และการใช้สารเสพติด 
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พย.จส. 747 (556747)    กำรพยำบำลจิตเวชขั้นสูงในกำรส่งเสริมสุขภำพจิต      2(2-0-4) 
NGPM  747 (556747)    และป้องกันปัญหำทำงจิตเวช      

 Advanced Psychiatric Nursing for Mental Health 
Promotion and Psychiatric Problem Prevention 

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
 ระบาดวิทยาของปัญหาทางจิตเวช นโยบายการให้บริการ และระบบบริการการส่งเสริมสุขภาพจิต

และป้องกันปัญหาทางจิตเวชของประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
ทางจิตเวช แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช รูปแบบ
และวิธิการส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาทางจิตเวชที่มีประสิทธิภาพตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
บทบาทและขอบเขตของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในการส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช           

 
พย.จส. 748 (556748)  กำรพยำบำลจิตเวชขั้นสูงในกำรบ ำบัดและ    2(2-0-4) 
   ฟื้นฟูทำงจิตเวช 
NGPM 748 (556748) Advanced Psychiatric Nursing Therapy and Psychiatric  
   Rehabilitation  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน    ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฏี หลักการประเมินสภาพจิต ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคทางจิตเวช เทคนิค
ในการบ าบัดทางการพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพจิตในบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชทุกช่วงวัย  การ
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและการเลือกสรรรูปแบบการบ าบัดทางการพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพจิตในบุคคล
ที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชทุกช่วงวัย   

 
พย. จส. 749 (556749)  กำรฝึกปฎิบัติกำรพยำบำลจิตเวชข้ันสูงในกำรส่งเสริม      3 (0-9-0) 
             สุขภำพจิตและป้องกันทำงจิตเวช 
NGPM   749 (556749) Practicum in Advanced Psychiatric Nursing for  
 Mental Health Promotion and Psychiatric
 Problem Prevention  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.จส. 747 (556747) 
          การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวชรายบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีความ
เสี่ยงตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและหลักฐานเชิงประจักษ์ การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและ
ป้องกันปัญหาทางจิตเวชกลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวชรายครอบครัวและชุมชน 
ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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พย. จส. 750 (556750)  กำรฝึกปฏิบัติกำรพยำบำลจิตเวชข้ันสูงในกำรบ ำบัด        3 (0-9-0) 
              และฟื้นฟูทำงจิตเวช 
NGPM   750 (556750) Practicum in Advanced Psychiatric Nursing  
 Therapy and Psychiatric Rehabilitation  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.จส. 748 (556748) 
 การฝึกปฏิบัติการบ าบัดและฟ้ืนฟูทางการพยาบาลจิตเวชรายบุคคลและรายกลุ่มในผู้ที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคทางจิตเวชตามแนวคิด ทฤษฎีที่เลือกสรรและหลักฐานเชิงประจักษ์  การฝึกปฏิบัติการท า
ครอบครัวบ าบัดเพ่ือส่งเสริมการรักษาและฟ้ืนฟูบุคคลที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชตามแนวคิด ทฤษฎีที่
เลือกสรรและหลักฐานเชิงประจักษ์ การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วย
ด้วยโรคทางจิตเวช 
 
พย. จส. 751 (556751)  กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิตขั้นสูงในกำรดูแล 3(3-0-6) 

ประชำกรที่เลือกสรร               
NGPM   751 (556751) Advanced Psychiatric and Mental Health Nursing 
 in Caring for Selected Population  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.จส. 556748 
 แนวคิดและหลักการการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเฉพาะทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต 
แนวคิดและหลักการการเขียนโครงการ การก าหนดผลลัพธ์ และการประเมินโครงการการดูแลเฉพาะ
ทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต การเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันปัญหาทางจิตเวช หรือบ าบัด
ดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เป็นโรคทางจิตเวชตามกลุ่มประชากรที่เลือกสรร ตลอดจนการก าหนดผลลัพธ์
และวางแผนการประเมินโครงการ การเสนอแผนการด าเนินโครงการการดูแลเฉพาะทางด้านจิตเวชและ
สุขภาพจิตในกลุ่มประชากรที่เลือกสรร 

 
พย. จส. 752 (556752)  กำรฝึกปฏิบัติกำรกำรพยำบำลจิตเวชและ             3(0-9-0) 

สุขภำพจิตขั้นสูง ในกำรดูแลประชำกรที่เลือกสรร    
NGPM  752 (556752)  Practicum in Advanced Psychiatric and Mental Health 
    Nursing in Caring for Selected Population 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.จส. 556751 
ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ 

การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลกลุ่มประชากรที่เลือกสรรที่ต้องการการดูแลเฉพาะ
ทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต โดยค านึงถึงบริบททางสังคม  วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
โครงการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช และ/หรือแก้ไขปัญหาจิตเวชตามความ
ต้องการของกลุ่มประชากรเลือกสรรโดยการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามโครงการ 
การก าหนดและประเมินผลลัพธ์ของการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาทางจิตเวช และ/หรือแก้ไข
ปัญหาจิตเวชตามความต้องการของกลุ่มประชากรเลือกสรร 
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พย. จส. 753 (556753)  สัมมนำกำรดูแลที่เป็นเลิศทำงจิตเวชและ          1 (1-0-2) 
    สุขภำพจิตในทุกช่วงวัย 
NGPM  753 (556753)  Seminar on Best Practice in Psychiatric and  

Mental Health Care Across Life Span 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน    พย. จส. 748 (556748) 
ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำ 

สัมมนาการดูแลที่เป็นเลิศทางจิตเวชและสุขภาพจิต ในทุกช่วงวัย ปัญหาและอุปสรรค ประเด็น
และแนวโน้มในการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและใน
การพัฒนาบทบาทผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
 
พย.อช. 798 (556798) กำรค้นคว้ำอิสระ                                                6 หน่วยกิต 
NGPM  798 (556798) Independent Study 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ  
                                         ขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
พย.อช. 799 (556799) วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท                                       12 หน่วยกิต 
NGPM  799 (556799) Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ  
                                         ขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
 
พย.บพ. 739 (558739)     กำรจัดกำรกำรดูแลสุขภำพและกำรพยำบำล  2(2-0-4) 
NGAD  739 (558739)          Management of Health Care and Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน         ไม่มี 
 มโนทัศน์ หลักการ ทฤษฎีการจัดการ และการประยุกต์ในการจัดการองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ
และการพยาบาล ระบบการดูแลสุขภาพและระบบการพยาบาล กระบวนการจัดการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การด าเนินงานขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพและการพยาบาล การจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์ในการ
จัดการเพ่ือประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพและการพยาบาล ประเด็นและ
แนวโน้มของการจัดการการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  
  
พย.บพ. 742 (558742)    กำรจัดกำรคุณภำพและผลลัพธ์ในกำรดูแลสุขภำพ    2(2-0-4) 

 และกำรพยำบำล  
NGAD   742 (558742) Quality and Outcome Management in Health Care                 
 and Nursing    
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   ไม่มี 

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  เครื่องมือใน
การจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  วิธีการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการ
พยาบาล สารสนเทศเพ่ือการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  จริยธรรม ประเด็นและ
แนวโน้มที่เก่ียวข้องกับการจัดการคุณภาพในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล 
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พย.บพ. 748 (558748) กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรกำรพยำบำล 1      3(0-9-0) 
NGAD   748 (558748)           Practicum in Nursing Administration 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน    ไม่มี  
 การฝึกปฏิบัติทักษะการบริหารการพยาบาล ในด้านภาวะผู้น าและการจัดการในองค์การพยาบาล  
ได้แก่ บทบาทผู้บริหาร การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง และการนิเทศทางการ
พยาบาล ฝึกการวิเคราะห์การบริหารงานการพยาบาลในโรงพยาบาลโดยการประยุกต์ศาสตร์และศิลปะ
ทางการบริหารการพยาบาลและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 
พย.บพ. 749 (558749) กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรกำรพยำบำล 2      3(0-9-0) 
NGAD    749 (558749 Practicum in Nursing Administration 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   พย.บพ. 558748  
 การฝึกทักษะการวิเคราะห์และวิพากษ์สถานการณ์ด้านการบริหารและการบริการพยาบาลใน
องค์การสุขภาพ การออกแบบและด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนางานด้านการบริหารและการบริการพยาบาล 
โดยมุ่งประยุกต์มโนทัศน์ ทฤษฎี ผลการวิจัย เทคโนโลยีและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์การในการดูแลสุขภาพ 
 
พย.บพ. 752 (558752)    กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในระบบบริกำรสุขภำพ         2(2-0-4) 
NGAD    752 (558752)      Human Resource Management in Health Service System 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน     ไม่มี 
 แนวคิด ทฤษฎีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ สิทธิของผู้ปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการ
สุขภาพ  แนวโน้มในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบบริการสุขภาพ 
 
พย.บพ. 757 (558757)    ผู้น ำและกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ในองค์กำรสุขภำพ          2(2-0-4)  
NGAD   757 (558757 Leaders and Strategic Management in Healthcare 
 Organization 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน       ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ เทคนิค
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์การสุขภาพ ทักษะการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้น าในองค์การสุขภาพ ผู้น ากับ
การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการปกป้องสิทธิผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ประเด็นและปัญหาเกี่ยวกับผู้น า
และการจัดการเชิงกลยุทธ์องค์การสุขภาพ   
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พย.บพ. 758 (558758) กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรกิจกำรทำงด้ำนสุขภำพ  3(0-9-0) 
 และกำรพยำบำล 
NGAD     758 (558758) Practicum in Health and Nursing Enterprise  
 Management      
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน     ไม่มี  
  การฝึกทักษะการจัดการกิจการทางด้านสุขภาพและการพยาบาล ครอบคลุมการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาและการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาทางการบริหารในสถานพยาบาลเอกชน และการ
พัฒนาแผนการตลาดด้วยการบูรณาการศาสตร์และศิลปะทางการบริหารทางการพยาบาลและการบริหาร
เชิงธุรกิจ 
 
พย.บพ. 793 (558793)  สัมมนำประเด็นและแนวโน้มกำรจัดกำรทำง  3(3-0-6) 
  กำรพยำบำล   
NGAD   793 (558793) Seminar in Issues and Trends in Nursing Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนาประเด็นปัญหาทางด้านการบริหารการพยาบาลและด้านกฎหมาย
จริยธรรมวิชาชีพ  จัดสัมมนาประเด็นปัญหาทางด้านการบริหารการพยาบาลและด้านกฎหมายจริยธรรม
วิชาชีพและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านสุขภาพเพ่ือการปรับปรุงการบริหารการพยาบาลและ
ป้องกันการละเมิดกฎหมายจริยธรรมวิชาชีพ ตามแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัย 
 
พย.บพ. 798 (558798)  กำรค้นคว้ำอิสระ           6 หน่วยกิต 
NGAD   798 (558798) Independent study  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน     ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 
 อนุมัติหัวข้อโครงร่าง  
 
พย.บพ. 799 (558799)  วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท             12 หน่วยกิต 
NGAD   799 (558799) Master’s Thesis  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน     ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 
  อนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
 
พย.มด.  721 (560721) กำรพยำบำลแม่และเด็กส ำหรับผู้บริหำรกำรพยำบำล       3(2-3-4) 
NGMC  721 (560721)  Maternal and Child Nursing for Nursing Administrators 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน           ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนกิจของครอบครัวในระยะของการมีบุตร การส่งเสริมสุขภาพสตรี
และครอบครัวระยะการมีบุตร การส่งเสริมบทบาทมารดาและบิดา การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา 
บิดา และสมาชิกในครอบครัวกับทารก การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว การส่งเสริม
สุขภาพเด็กปกติและเด็กท่ีมีภาวะเสี่ยง แนวคิดและหลักการพยาบาลเด็กป่วย การพยาบาลส าหรับปัญหาที่
พบบ่อยในเด็กป่วย การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในสตรีและ
ครอบครัวระยะการมีบุตร การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในเด็กปกติ 
เด็กท่ีมีภาวะเสี่ยงและเด็กป่วย  
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พย.มด. 722 (560722)    พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูงในกำรพยำบำล       3(3-0-6) 
NGMC  722 (560722)           แม่และเด็ก 
                                 Advanced Pathophysiology and Pharmacology in  
  Maternal and Child Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน    ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและจิตสังคมในสตรีระยะตั้งครรภ์ 
ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร และในเด็ก  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงส าหรับ
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร และการพยาบาลเด็ก  
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในสตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร  ปัญหา
สุขภาพเด็กในระบบต่าง ๆ  การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับสตรีที่มีปัญหาสุขภาพในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และระยะให้นมบุตร และส าหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพในระบบ    
ต่าง ๆ 
 
พย.มด. 723 (560723)      กำรพยำบำลแม่และเด็กขั้นสูง      3(3-0-6) 
NGMC  723 (560723)            Advanced Maternal and Child Nursing 
เงื่อนไขที่ต้องผ่ำนก่อน     ไม่มี 

สถานการณ์และแนวโน้มสุขภาพสตรีในระยะการมีบุตร การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
สตรีในระยะมีบุตร พัฒนกิจของครอบครัวในระยะมีบุตรและการเตรียมตัวเป็นบิดามารดา ความผูกพัน
ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก สมาชิกครอบครัวและเด็ก ในระยะมีบุตร การวางแผนครอบครัว การส่งเสริม
การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
สถานการณ์และแนวโน้มสุขภาพเด็ก หลักการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก การให้ภูมิคุ้มกัน
โรคในเด็ก แนวคิดการเลี้ยงดูและการส่งเสริมสุขภาพเด็กปกติและเด็กที่มีภาวะเสี่ยงโดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ แนวคิดการเลี้ยงดู การจัดการ และการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและเด็กป่วย โดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ ์  
 
พย.มด. 724 (560724) กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงในแม่และเด็ก 1 3(0-9-0) 
NGMC  724 (560724)  Advanced Nursing Practicum in Mothers and Children 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน            ไม่มี 
 การฝึกปฏิบัติการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณในสตรี
ระยะการมีบุตร เด็กปกติ และเด็กป่วย การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ในสตรีระยะการมีบุตร การฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมในเด็กปกติและเด็กป่วย โดยยึดครอบครัว 
 
พย.มด. 725 (560725)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงในแม่และเด็ก 2  3(0-9-0) 
NGMC 725 (560725)  Advanced Nursing Practicum in Mothers and Children 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน          พย.มด. 560724 
 การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสตรีระยะการมีบุตรที่มีภาวะแทรกซ้อนโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในเด็กที่เจ็บป่วยโรคเฉียบพลันและโรค
เรื้อรังโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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พย.ญ. 742 (561742)    กำรพยำบำลผู้ใหญ่ส ำหรับผู้บริหำรกำรพยำบำล      3(2-3-4) 
NGA   742 (561742)         Adult Nursing for Nursing Administrators 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน             ไม่มี 

 หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในภาวะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน  วิกฤต  
และเรื้อรัง หลักการประเมินทางการพยาบาลและการจัดการผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีปัญหาที่พบบ่อยในระบบ
ส าคัญ  การดูแลในระยะสุดท้ายของชีวิต ปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ใน
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความเจ็บป่วยในภาวะเฉียบพลัน ฉุกเฉิน วิกฤต และเรื้อรัง และครอบครัว 

 
พย.ญ. 743 (561743) พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูง     (3-0-6) 
NGA   743 (561743) ในกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
                                Advanced Pathophysiology and Pharmacology  
  in Adult and Older Adult Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   ไม่มี 
 แนวคิดหลักของเซลล์วิทยา แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและโรค หลักการทางเภสัชวิทยา พยาธิ -
สรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อนของร่างกายในภาวะต่าง ๆ 
 
พย.ญ. 744 (561744)  กำรพยำบำลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ                      3(3-0-6) 
 NGA  744 (561744)       Advanced Nursing Care in Adults and  
   Older Adults 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
 มโนทัศน์สุขภาพและความเจ็บป่วยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสุขภาพ
ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและครอบครัว กลไกการตอบสนองต่อการเจ็บป่วยในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและ
ครอบครัว การพยาบาลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมทั้งครอบครัวที่อยู่ในภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ภาวะเจ็บป่วยวิกฤต และภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง รูปแบบ แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการภาวะเจ็บป่วยแบบองค์รวมในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การดูแลในระยะท้ายของชีวิตในผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
 
พย.ญ. 745 (561745)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ  1        3(0-9-0) 
NGA    745 (561745)  Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน    พย.ญ 743 (561743)   
 การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการตอบสนอง
ของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และครอบครัวต่อโรคและความเจ็บป่วย การจัดการอาการและปัญหาสุขภาพใน
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งครอบครัว ในภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะเจ็บป่วย
วิกฤต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และ/หรือในระยะท้ายของชีวิตโดยบูรณาการมโนทัศน์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในกรณีศึกษาที่นักศึกษาสนใจและเลือกสรร การประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นรายบุคคลและครอบครัว  
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พย.ญ. 746 (561746)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 2        3(0-9-0)  
NGA   746 (561746)       Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  เรียนพร้อม พย.ญ. 745 (561745)  
 การฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยการตอบสนองและปัญหาซับซ้อนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและครอบครัวที่
อยู่ในภาวะบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ภาวะเจ็บป่วยวิกฤต ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และในระยะท้ายของชีวิต 
โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในกลุ่มที่นักศึกษาสนใจและเลือกสรร การจัดท าโครงการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือ
ยกระดับผลลัพธ์การพยาบาลในกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุกลุ่มที่นักศึกษาสนใจและเลือกสรรที่มีปัญหา
ซับซ้อน  โดยบูรณาการมโนทัศน์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมิน
ผลลัพธ์ทางการพยาบาลอย่างเป็นระบบ 
 
พย.ญ. 747 (561747)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ  3        3(0-9-0) 
NGA    747 (561747)  Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 3  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน    เรียนพร้อมกับ พย.ญ 744 (561744)   
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครอบคลุมการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การ
ประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และครอบครัวต่อโรคและความ
เจ็บป่วย การจัดการอาการและปัญหาสุขภาพในภาวะบาดเจ็บ เจ็บป่วยฉุกเฉิน และเจ็บป่วยวิกฤต โดย
บูรณาการมโนทัศน์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ และการประเมินผลลัพธ์
ทางการพยาบาล เพ่ือคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพองค์รวมและความผาสุกในชีวิต 
 

พย.ญ. 748 (561748)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงในผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 4         3(0-9-0)  
NGA    748 (561748)             Advanced Nursing Practicum in Adults and  
  Older Adults 4  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.ญ 744 (561744)   
 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครอบคลุมการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การ
ประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการตอบสนองของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และครอบครัวต่อโรคและความ
เจ็บป่วย การจัดการอาการและปัญหาสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และในระยะท้ายของชีวิต โดยบูรณา
การมโนทัศน์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและหลักฐานเชิงประจักษ์ และการประเมินผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล เพ่ือคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพองค์รวมและความผาสุกในชีวิต 
 
พย.ญ. 799 (561799)  วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท                 12 หน่วยกิต 
NGA    799 (561799)  Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขอ 
   อนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
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พย.ก.  700 (562700) แนวคิดและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล     2(2-0-4) 
NGCO 700 (562700) Concepts and Theories in Nursing     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน      ไม่มี 

ความหมาย องค์ประกอบ ระดับและความส าคัญของทฤษฎีและศาสตร์ทางการพยาบาล การ
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การใช้ทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบัติ การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการวิจัย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีด้านจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีการพยาบาล 
 
พย.ก.  702( 562702) กำรปฏิบัติตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์     1(1-0-2) 
NGCO 702( 562702) Evidence-Based Practice   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
 แนวคิดและรูปแบบการใช้ผลการวิจัยและการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาลโดยการใช้ผลการวิจัย หลักการ แนวคิดและขั้นตอนการทบทวนอย่างเป็นระบบ หลักการและ
แนวคิดการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ และขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ ์
 
พย.ก.  703 (562703)  ระบบสุขภำพและภำวะผู้น ำทำงกำรพยำบำล             2(2-0-4) 
NGCO 703( 562703) Health System and Nursing Leadership 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 แนวคิดระบบสุขภาพและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ กระบวนการนโยบาย การน า
แนวคิดและการประเมินทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในระบบสุขภาพ  ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะการเป็นผู้น าทางการ
พยาบาลในระบบสุขภาพ 
 
พย.ก.  708 (562708)    สถิติส ำหรับงำนวิจัยทำงกำรพยำบำล  2(1-3-2) 
NGCO 708 (562708)   Statistics for Nursing Research 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
 ระบบข้อมูลทางสุขภาพ  ดรรชนีสุขภาพและระดับการวัด การจัดการข้อมูล สถิติบรรยายและการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับ
ข้อมูลต่อเนื่อง สถิติความสัมพันธ์ สถิติการถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยพหุคุณ การน าเสนอและตีความ
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การวิพากษ์การใช้สถิติในการวิจัยทางการพยาบาล 
 
พย.ก.  709 (562709)   แนวคิดทฤษฎีและกำรพัฒนำบทบำทของ  3(3-0-6) 
  ผู้ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง        
NGCO 709 (562709) Concepts Theories and Role Development of                 
  Advanced Practice Nurses     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :    ไม่มี 
 แนวคิดและทฤษฎีการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง บทบาทและสมรรถนะหลักของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง คุณลักษณะ
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และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแต่ละสมรรถนะ นโยบายสุขภาพ
แห่งชาติและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในระบบสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษา 
การออกวุฒิบัตร และการควบคุมคุณภาพส าหรับผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือ
การใช้ประโยชน์จากผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การประเมินผลกระทบและผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูงในระบบสุขภาพ ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 
 
พย.ก.  711 (562711)   กำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำล 3(3-0-6)     
NGCO 711 (562711)   Learning and Teaching in Nursing      
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล ทฤษฎีการเรียนรู้ บทบาทของ
ผู้สอนและผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การออกแบบการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาล โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การวางแผนการสอนและการเขียนแผนการ
สอน การใช้สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน  ประเด็นและแนวโน้มที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล   

 
พย.ก.  712 (562712) กำรบริหำรในองค์กำรพยำบำล                     3(3-0-6) 
NGCO 712 (562712) Administration in Nursing Organization                                     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพยาบาล และบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการพยาบาล การ
บริหารทรัพยากรทางการพยาบาล กลยุทธ์ในการบริหารการพยาบาล  การจัดการคุณภาพและผลลัพธ์
ทางการพยาบาล 
                       
พย.ก.  715 (562715) ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรพยำบำล                2(2-0-4) 
NGCO 715 (562715) Research Methodology in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

ความส าคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล มโนทัศน์ส าคัญและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยชนิดอ่ืนๆ การวิ เคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยทางการพยาบาล การเขียน
โครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 
พย.กช. 701 (563701) กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรควบคุม       2(2-0-4) 
  กำรติดเชื้อ 1 
NGIC  701 (563701) Nursing Care for Patient with Infectious Diseases and 

Infection Control 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี  

สถานการณ์ นโยบาย และผลกระทบของการติดเชื้อในโรงพยาบาลและในชุมชน  หลักการและ
วิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อ การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล หลักการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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บทบาทและสมรรถนะของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ  กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้อง กัน
การติดเชื้อ การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหาซับซ้อน   แนวคิดทฤษฎีการส่งเสริมการปฏิบัติในการ
ป้องกันการติดเชื้อ  การพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การพัฒนา 
การด าเนินงาน และการประเมินผลโครงการป้องกันการติดเชื้อ   

 
พย.กช. 702 (563702)   กำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรควบคุม              2(2-0-4) 
  กำรติดเชื้อ 2    
NGIC  702 (563702) Nursing Care for Patient with Infectious Diseases and 
  Infection Control 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน     พย.กช. 563701  
 ระบาดวิทยา ปัจจัยเสี่ยง และพยาธิสรีรวิทยาของการติดเชื้อในผู้ป่วย ระบาดวิทยาและปัจจัย
เสี่ยงการติดเชื้อในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การพยาบาลเพ่ือป้องกันการติดเชื้อตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ บทบาทพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงานเฉพาะและในชุมชน 
 
พย.กช. 712 (563712)    ระบำดวิทยำและกำรควบคุมกำรติดเชื้อ   2(2-0-4)            
NGIC   712 (563712)  Epidemiology and Infection Control   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี  

ระบาดวิทยาการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว การวัดการเกิดโรค 
การกระจายและการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคติดเชื้อ  การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา  การคัดกรอง
โรคติดเชื้อ  การสอบสวนการระบาดของโรคติดเชื้อ  การศึกษาทางระบาดวิทยาโรคติดเชื้อ ระบาดวิทยา
และบทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อและการติดเชื้อดื้อยา  การป้องกันการติดเชื้อในภาวะภัย
พิบัติและในสถานการณ์การก่อการร้ายทางชีวภาพ   
 
พย.กช. 713 (563713)   กำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ       3(0-9-0) 
  และกำรควบคุมกำรติดเชื้อ 1      
NGIC   713 (563713)  Practicum in Nursing Care for Patient with  
  Infectious Diseases and Infection Control 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี  

 การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพแบบรวบยอด การประเมินทางคลินิก การวินิจฉัยการติดเชื้อใน
ผู้ป่วย การวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล  การส ารวจความชุกในโรงพยาบาล การเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลและการติดเชื้อดื้อยา  การบริหารจัดการข้อมูลและการประเมินประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง  
การวางแผนและเสนอแนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  และการสอบสวนการระบาดของการ  
ติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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พย.กช. 714 (563714) กำรปฏิบัติกำรพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ    3(0-9-0)
  และกำรควบคุมกำรติดเชื้อ 2      
NGIC 714 (563714) Practicum in Nursing Care for Patient with  
   Infectious Diseases and Infection Control 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี         
  การฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่มีปัญหาซับซ้อน การวางแผนและด าเนินโครงการป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การวางแผนและด าเนินโครงการป้องกันการติดเชื้อ
ในชุมชนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การท าแฟ้มสะสมงานและการเขียนผังความคิด 
 
พย.กช. 715 (563715)   กำรพยำบำลเพื่อควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล   3(3-0-6)  
                                        ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
NGIC  715 (563715)  Infection Control Nursing of Hospital-Associated   
    Infections Based on Evidence- Based Practice  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน      ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 หลักการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การสืบค้นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล การป้องกันการติดเชื้อระบบต่างๆ ของร่างกายและการ
ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยหรือหน่วยงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ การพัฒนา
โครงการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
พย.กช. 799 (563799) วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท                                     12 หน่วยกิต        
NGIC    799 (563799) Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับ 
 การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
 
พย.สอ. 746 (564746)          กำรประเมินสุขภำพผู้สูงอำยุ                      2(1-3-2) 
GRN 746 (564746)              Geriatric Health Assessment  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน             ไม่มี 

แนวคิดและหลักการการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวมและการบันทึก การประเมินร่างกาย การ
ประเมินการท าหน้าที่ของร่างกาย การประเมินสภาวะจิตและอาการผิดปกติทางจิต การประเมินภาวะ
โภชนาการ การประเมินสังคมและสิ่งแวดล้อม การแปลผลทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆ 
การปฏิบัติการประเมินผู้สูงอายุแบบองค์รวม การบันทึกผล และการสรุปปัญหาจากความเสื่อมและปัญหา
สุขภาพในผู้สูงอายุ 

 
พย.สอ. 747 (564747)  กำรรักษำโรคเบื้องต้นในผู้สูงอำยุ                      2(2-0-4) 
GRN 747 (564747)      Primary Medical Care in the Elderly       
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

แนวคิด หลักการ กฎหมายและจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้นในผู้สูงอายุ หลักการใช้ยาใน
ผู้สูงอายุ การจัดการกลุ่มอาการจากความเสื่อมในผู้สูงอายุและปัญหาสุขภาพในระยะเฉียบพลัน ระยะ
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วิกฤต และระยะอาการก าเริบของโรคเรื้อรัง โดยการคัดกรอง การวินิจฉัย การสั่งจ่ายยา การท าหัตถการ
ทางการแพทย์ การบ าบัดและการเยี่ยวยาขั้นสูง การให้สุขศึกษา การติดตามและประเมินผล การให้
ค าปรึกษา และการส่งต่อ 

 
พย.สอ. 748 (564748)  กำรพยำบำลเวชปฏิบัติผู้สูงอำยุ 1                     2(2-0-4) 
GRN 748 (564748)               Gerontological Nurse Practitioner 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

นโยบายและแผนด้านผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุและการส่งต่อ แนวคิคเกี่ยวกับการสูงอายุ 
ทฤษฎีการสูงอายุ กระบวนการสูงอายุ นโยบาย แนวคิด ทฤษฎี  และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพ การสื่อสารและการ
สร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในผู้สูงอายุ การส่งเสริม
สุขภาพด้านร่างกาย ด้านจิตสังคมและการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ  ภาวะเสี่ยงและการป้องกัน
ในผู้สูงอายุ และการประเมินผลลัพธ์โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บทบาทของ
พยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ 

 

พย.สอ. 749 (564749)  กำรพยำบำลเวชปฏิบัติผู้สูงอำยุ 2                  3(3-0-6) 
GRN 749 (564749)       Gerontological Nurse Practitioner 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

แนวคิดการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ ระบบการดูแลผู้สูงอายุกึ่งเฉียบพลัน ระยะยาว และ 
ประคับประคองรูปแบบการฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปัญหา
สุขภาพที่   พบบ่อย และพยาธิสรีรวิทยา เภสัชวิทยา รวมทั้งการดูแลในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย การดูแล
ผู้สูงอายุในระยะสุดท้าย ครอบครัว และผู้ดูแล 
 
พย.สอ. 750 (564750)           ฝึกปฎิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติผู้สูงอำยุ 1       3(0-9-0) 
GRN 750 (564750)               Gerontological Nurse Practitioner Practicum 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.สอ 748 (564748)  

ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การคัด
กรอง การประเมิน การป้องกันและจัดการภาวะเสี่ยงในผู้สูงอายุในชุมชน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการส่งเสริมสุขภาพ การวินิจฉัยและการจัดการเบื้องต้นในปัญหาสุขภาพวิกฤติและ
เฉียบพลันในผู้สูงอายุ และปัญหาจากความเสื่อมที่พบบ่อยทั้งการจัดการด้วยยาและการท าหัตถการ 
และการส่งต่อ การให้เหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะเสี่ยงใน
ผู้สูงอายุ  

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

 ฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และผู้สูงอายุในระยะสุดท้าย การ
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จัดการข้อมูลผู้สูงอายุ การพัฒนาทีมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน การพัฒนาแผนการดูแล การก ากับและ
ควบคุมคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุ การ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง การอภิบาลระบบการดูแลกึ่งเฉียบพลัน การ
ดูแลระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองผู้สูงอายุในชุมชนและในสถานดูแลผู้สูงอายุและการส่ง
ต่อ และการประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้สูงอายุป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายในชุมชนและในสถานดูแล
ผู้สูงอายุ การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ครอบครัวและผู้ดูแล 

 
พย.สอ. 752 (564752) กำรพยำบำลแบบประคับประคอง                 3(3-0-6) 
GRN 752 (564752)              Palliative Care Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ด้านการดูแลแบบประคับประคอง ความหมายของการดูแลแบบ
ประคับประคองและการดูแลระยะสุดท้าย ปัญหาและความต้องการของผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้าย หลักการ 
เป้าหมายและผลลัพธ์ของการดูแลแบบประคับประคอง รูปแบบการดูแลแบบประคับประคองและการดูแล
ระยะสุดท้าย ผลลัพธ์ของการดูแลแบบประคับประคอง การประเมินและการจัดการอาการรบกวนในผู้ที่อยู่
ในระยะสุดท้าย จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วย
กลุ่มเฉพาะ 

 
พย.สอ. 753 (564753)    นวัตกรรมในกำรดูแลผู้สูงอำยุ                     3(3-0-6) 
GRN 753 (564753)               Innovation in Elderly Care 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน      ไม่มี 

แนวคิด การแพร่กระจาย/ การเดินทางของนวัตกรรม ปัจจัยที่ส าคัญ 7 ประการในการน างาน
บริการสู่การพัฒนานวัตกรรม การน ากระบวนการ หรือวิธีการสู่การพัฒนาบริการ  เทคนิคการประเมินการ
บริการ เทคนิคการเผยแพร่ผลงาน และการจัดการองค์ความรู้  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ต่อผู้รับบริการ แนวโน้มของตลาดแรงงาน ความต้องการของสังคมโลก และแนวทางการเขียนโครงการ
พัฒนางานนวัตกรรมทางด้านบริการสุขภาพ 

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

                             Concepts and Principles in Chronic Care                          
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน           ไม่มี 
 สถานการณ์และแนวโน้มโรคเรื้อรัง ความหมายและคุณลักษณะของโรคเรื้อรัง ปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยโรคเรื้อรังและครอบครัว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลักการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง ระบบการดูแลระยะยาว 
จริยธรรมในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประเด็นและแนวโน้มใน
การจัดดูแลโรคเรื้อรัง 
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พย.สอ. 799 (564799)       วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท         12 หน่วยกิต 
GRN 799 (564799)          Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว  
  หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ 
  หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
พย.อช. 713 (568713)  กำรสร้ำงเสริมสุขภำพในสถำนประกอบกำร   3(3-0-6) 
NGON 713 (568713)  Workplace Health Promotion 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 แนวคิด หลักการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพในสถาน
ประกอบการ หลักการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการและโครงการสร้างเสริมสุขภาพและลดความ
เสี่ยงในสถานประกอบการ กลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและแนวโน้มของการสร้างเสริมสุขภาพใน
สถานประกอบการ 
 
พย.อช. 718 (568718) อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม                                  2(2-0-4) 
NGON 718 (568718) Occupational and Environmental Health 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

สถานการณ์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แนวคิดและหลักการประเมินและควบคุมปัจจัยอันตราย
จากการท างาน พิษวิทยาอาชีวอนามัย ระบาดวิทยาอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ 
ความปลอดภัยในการท างาน การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมายและมาตรฐานด้านอา
ชีว-อนามยั ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
 
พย.อช. 719 (568719)   กำรพยำบำลอำชีวอนำมัยข้ันสูง       3(3-0-6) 
NGON 719 (568719)  Advanced Occupational Health Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน :  ไม่มี 
 สุขภาพกับการท างาน แนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลอาชีวอนามัยและที่เกี่ยวข้องกับงานอา
ชีว-อนามัย ทฤษฎีและกลวิธีในการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการท างาน บทบาทหน้าที่และ
สมรรถนะของพยาบาลอาชีวอนามัย ศาสตร์และศิลป์ของการพยาบาลอาชีวอนามัย การแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนด้านอาชีวอนามัยส าหรับคนท างานทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และการบูร
ณาการการจัดการรายกรณี ตลอดจนการประเมินผล   
 
พย.อช. 720 (568720)          โรคจำกกำรประกอบอำชีพและกำรประเมินสุขภำพ  3(2-3-4) 
NGON 720 (568720)     คนท ำงำน     
  Occupational Diseases and Worker Health Assessment  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 
  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องและโรคจากการประกอบอาชีพและโรคท่ัวไปที่
พบในบ่อยในประชากรวัยท างาน แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพคนท างาน หลักการซักประวัติด้าน
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การตรวจร่างกายตามระบบ การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างาน 
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การฝึกปฏิบัติการซักประวัติด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การประเมินสุขภาพคนท างาน การวิเคราะห์
ความผิดปกติที่มีผลต่อสุขภาพคนท างานและการบันทึกผลการประเมินสุขภาพคนท างาน 
 
พย.อช. 721 (568721)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติอำชีวอนำมัย 1   3(0-9-0) 
NGON 721 (568721)  Practicum in Occupational Health Nurse Practitioner 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.อช. 568718 และ พย.อช. 568719  
 ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในสถานประกอบการหรือโรงพยาบาล ฝึก
การประเมินสุขภาพของคนท างาน การประเมินความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการท างาน ทบทวนและ
วิเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านอาชีวอนามัยร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสุขภาพคนท างาน 
ความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือประกอบใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรมลดความเสี่ยง
จากการท างานและสภาพแวดล้อมในสถานที่ท างาน พัฒนานวัตกรรมหรือสื่อเทคโนโลยีด้านการให้บริการ
เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
 

พย.อช. 722 (568722)  กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติอำชีวอนำมัย 2   3(0-9-0) 
NGON 722 (568722)  Practicum in Occupational Health Nurse Practitioner 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  พย.อช. 568721 
 ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยในคลินิกโรคจากการท างาน                ฝึก
ปฏิบัติการประเมินสุขภาพคนท างานตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น การซักประวัติ การ
วินิจฉัยแยกโรค การรักษาโรคเบื้องต้น การให้สุขศึกษา การท าหัตถการ การช่วยเหลือฉุกเฉินและการส่งต่อ 
และการจัดการรายกรณี โดยประยุกต์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีว -
อนามัย 
 

พย.อช. 723 (568723)  กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน           3(3-0-6) 
NGON 723 (568723)             Work Safety Management 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการความปลอดภัยในการท างาน วัฒนธรรมความปลอดภัย 
พฤติกรรมความปลอดภัย กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน การวิเคราะห์งาน การ
สอบสวน บันทึก และรายงานอุบัติเหตุจากการท างาน การปรับปรุงสภาพการท างาน เศรษฐศาสตร์ความ
ปลอดภัย การพัฒนาโครงการและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย การประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล บ้านและชุมชน และการบริหารจัดการความปลอดภัย
แบบองค์รวม 
 
พย.อช. 799 (568799)  วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท                           12  หน่วยกิต 
NGON 799 (568799)             Master’s Thesis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ 
    ขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
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พย. ผด.717 (569717) กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง 1 3 (3-0-6) 
NGMW 717 (569717) Advanced Midwifery 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 

  บทบาทและองค์ประกอบหลักของการปฏิบัติการผดุงครรภ์ สรีรวิทยาของสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด แนวคิดหลักในการประเมินสุขภาพ การคัดกรอง และการวินิจฉัยภาวะสุขภาพ
ของสตรี รวมทั้งทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด เภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด 
หลังคลอด และระยะให้นมบุตร  
 
พย. ผด.718 (569718)  กำรผดุงครรภ์ขั้นสูง 2 3 (3-0-6) 
NGMW 717 (569717) Advanced Midwifery 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี       
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการผดุงครรภ์ การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรี ในระยะตั้งครรภ์ 
คลอด หลังคลอด  และระยะให้นมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ใน
ภาวะปกติ พยาธิสรีรวิทยาและการดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้
นมบุตร รวมทั้งการดูแลทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัว ในภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซ้อน 
ภาวะวิกฤติ และภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมและสูติกรรม โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 

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

  การปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ในการประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพด้าน
ร่างกายและจิตสังคมของสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด การประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัย
ภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์และทารกแรกเกิด และการส่งเสริมสุขภาพของสตรีในระยะมีบุตร โดยใช้
ศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
พย. ผด. 720 (569720)  กำรปฎิบัติกำรผดุงครรภ์ขั้นสูง 2    3(0-9-0) 
NGMW  717 (569717)  Practicum in Advanced Midwifery 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

 การปฏิบัติการผดุงครรภ์ขั้นสูง ในการประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยภาวะสุขภาพ วางแผน
และให้การดูแลแบบองค์รวมแก่สตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และระยะให้นมบุตร รวมทั้งดูแล
ทารกในครรภ์ ทารกแรกเกิด และครอบครัวในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤติ ภาวะฉุกเฉิน และที่มี
ปัญหาซับซ้อนทางอายุรกรรม และสูติกรรม รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ โดยบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์ ศาสตร์
ทางการพยาบาล ศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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พย. ผด.799 (569799)  วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท         12  หน่วยกิต 
NGMW 799 (569799)   Master’s Thesis  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับ 
        การเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 

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

 Nurse Practitioner                        
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน เรียนพร้อมกับ พย.ชช. 731 (570731) 

แนวคิดและหลักการประเมินสุขภาพขั้นสูงส าหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน หลักการซักประวัติ 
การตรวจร่างกายทั่วไป และการประเมินจิตสังคม การวิเคราะห์ความผิดปกติที่มีผลต่อสุขภาพองค์รวม
ตลอดช่วงชีวิต โดยใช้ข้อมูลจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และผลการตรวจพิเศษต่างๆ การบันทึก
ผลการประเมินสุขภาพ การฝึกปฏิบัติการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวิเคราะห์ความผิดปกติที่มีผลต่อ
สุขภาพองค์รวมตลอดช่วงชีวิตและการบันทึกผลการประเมินสุขภาพ 
 
พย.ชช. 702 (570702) กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 1    2(2-0-4) 
NGC    702 (570702)  Community Practitioner Nursing 1 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชนและการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลอนามัยโรงเรียน หลัก
วิทยาการระบาดในงานพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แนวคิดเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและกล
ยุทธ์ในการท างานในชุมชน การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเพ่ือการดูแลครอบครัว กลุ่มคน โรงเรียน และ
ชุมชน 
 
พย.ชช. 703 (570703) กำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 2    3(3-0-6) 
NGC    703 (570703) Community Practitioner Nursing 2   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี  

การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภาพชุมชน ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดภาวะ
สุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ กระบวนการพัฒนาระบบ
การดูแลสุขภาพชุมชน การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพในชุมชน การวางแผนและออกแบบการบริ
การสุขภาพและนวตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชน การจัดการผลลัพธ์และการประเมินผลลัพธ์ของ
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 
พย.ชช. 704 (570704) กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 1   3(0-9-0) 
NGC    704 (570704) Community Practitioner Nursing Practicum  1  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน พย.ชช. 701 (570701) และเรียนพร้อมกับ พย.ชช. 718 (570718) 
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การฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น การวินิจฉัยแยก

โรค การรักษาโรคเบื้องต้น การให้สุขศึกษา การท าหัตถการที่ก าหนดตามมาตรฐานการปฏิบัติการรักษา
โรคเบื้องต้น การช่วยเหลือฉุกเฉินและการส่งต่อ โดยประยุกต์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนมาใช้ 
 
พย.ชช. 705 (570705) กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 2   3(0-9-0)                                     
NGC    705 (570705) Community Practitioner Nursing Practicum  2  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน พย .ชช.  702 (570702)  

การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพชุมชน การประเมินปัญหาและความต้องการทาง
สุขภาพของครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การออกแบบบริการสุขภาพเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน
และควบคุมโรค ฟ้ืนฟูสภาพ และรักษาโรคเบื้องต้น แก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน โรงเรียน หรือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในชุมชน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับชุมชน การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
การพยาบาลครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยโรงเรียน และวิทยาการระบาด  
 
พย.ชช. 718 (570718) กำรรักษำโรคเบื้องต้น     2(2-0-4) 
NGC    718 (570718) Primary Medical Care     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน พย.ชช. 731 (570731) 

แนวคิด หลักการ กฎหมาย และจริยธรรมในการรักษาโรค  การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยแยกโรคในแต่ละกลุ่มอาการโดยอาศัยข้อมูลจากการ
ซักประวัติ  การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ การรักษาตามอาการส าคัญ
ที่พบบ่อยในระบบต่าง ๆ และการส่งต่อ  การใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น การท าหัตถการทางการแพทย์ 
การช่วยฟื้นคืนชีพ และการให้ภูมิคุ้มกันโรค 
 
พย.ชช. 734 (570734) พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูงส ำหรับพยำบำล  2(2-0-4) 

 เวชปฏิบัติชุมชน     
NGC    734 (570734) Advanced Pathophysiology and Pharmacology  

 for Community Nurse Practitioner 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 

แนวคิดเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกต์ส าหรับการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาประยุกต์ในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยเกี่ยวกับความผิดปกติในระบบ
ต่างๆ การประยุกต์พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในผู้ป่วยกรณีศึกษา 
 
พย.ชช. 734 (570735) กำรปฏิบัติกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน 3   3(0-9-0) 
NGC    734 (570735) Community Practitioner Nursing Practicum 3 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน เรียนพร้อมกับ พย.ชช. 703 (570703) 

การฝึกปฏิบัติการออกแบบการบริการสุขภาพชุมชนในบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน โดย
ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์ การจัดท าโครงการ/นวัตกรรม และด าเนินงาน
พัฒนาสุขภาพชุมชนที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน และวัฒนธรรม ความเชื่อ ตามบริบทของ
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พ้ืนที่ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลลัพธ์โครงการ/
นวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพชุมชน    

 
พย.ชช. 798 (570798) กำรค้นคว้ำอิสระ           6 หน่วยกิต 
NGC    798 (570798) Independent Study 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระแล้ว หรือลงทะเบียน 

 พร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 
 
พย.ชช. 799 (570799) วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท        12 หน่วยกิต 
NGC    799 (570799) Master’s Thesis                           
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียน 

 พร้อมกับการเสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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ค ำอธิบำยลักษณะกระบวนวิชำที่เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ 

(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนำนำชำติ : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
    

พย.ก. 700 (562700)  แนวคิดและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล                            2(2-0-4) 
NGCO 700 (562700) Concepts and Theories in Nursing     
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน      ไม่มี 

ความหมาย องค์ประกอบ ระดับและความส าคัญของทฤษฎีและศาสตร์ทางการพยาบาล การ
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าทฤษฎีการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร การใช้ทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบัติ การใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการวิจัย ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีด้านจิตสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้ทฤษฎีการพยาบาล 
 
พย.ก. 715 (562715) ระเบียบวิธีวิจัยทำงกำรพยำบำล                                2(2-0-4) 
NGCO 715 (562715) Research Methodology in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน  ไม่มี 

ความส าคัญของการวิจัยต่อวิชาชีพการพยาบาล นโยบายและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาล 
ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล มโนทัศน์ส าคัญและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล 
ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปริมาณ หลักการ วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพ หลักการและวิธีการวิจัยชนิดอ่ืนๆ การวิ เคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยทางการพยาบาล การเขียน
โครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลการวิจัย 
 
พย.พศ. 720 (566720)  กำรพัฒนำเครื่องมือส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล        3(3-0-6) 
NGNS 720 (566720)             Instrument Development for Nursing Research 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 
  ทฤษฎีการวัด หลักการและกระบวนการการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัย คุณลักษณะหรือ
คุณสมบัติส าคัญของเครื่องมือวิจัย การทดสอบคุณภาพโดยเฉพาะความเชื่อมั่นและความตรงของเครื่องมือ 
การแปลเครื่องมือเพ่ือการใช้ในงานวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือการวิจัยทางการพยาบาล และวิพากษ์การพัฒนาและการใช้เครื่องมือเลือกสรรในงานวิจัย
ทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 722  (566722)   กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรอย่ำงมีส่วนร่วมทำง           3(3-0-6) 
NGNS 722 (566722)             กำรพยำบำล  
   Participatory Action Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน : ไม่มี 
      ปรัชญาพ้ืนฐาน หลักการและลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในงานวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน ประเด็นจริยธรรมและความตรงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบัติการและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มที่หลากหลายส าหรับ
การวิจัยทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเด็นแนวโน้มในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
และเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
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พย.พศ. 801 (566801)       กำรพัฒนำทฤษฎีทำงกำรพยำบำล                              2(2-0-4)                          
NGNS 801(566801)    Theory Development in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
       ธรรมชาติของศาสตร์ทางการพยาบาล การพัฒนามโนทัศน์ ข้อความและทฤษฎีเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการพยาบาล และการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการวิจัยและการปฏิบัติ 

 
พย.พศ. 822 (566822)      กำรประยุกต์สถิติหลำยตัวแปรในงำนวิจัยทำงด้ำนสุขภำพ 2(2-0-4)                          
NGNS 822 (566822)    Applied Multivariate Statistics in Health Research 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
   หลักการเกี่ยวกับสถิติหลายตัวแปรในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ การจัดการข้อมูลก่อนท าการ
วิเคราะห์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายตัวแปรระดับสูงในงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การ
วิเคราะห์เชิงท านาย การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์การรอดชีวิต และการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง การประยุกต์ใช้สถิติหลายตัวแปรใน
งานวิจัยทางด้านสุขภาพ 
 
พย.พศ. 824 (566824)      กำรออกแบบวิจัยเชิงปริมำณขั้นสูงทำงกำรพยำบำล        3(3-0-6)                          
NGNS 824 (566824) Advanced Quantitative Research Designs in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
  ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกแบบการวิจัยและความเที่ยงตรง 
ประเด็นจริยธรรมการวิจัย การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและการควบคุมคุณภาพการวิจัย ประเด็นส าคัญ
ของการวัดตัวแปรเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
และประเมินคุณภาพการวิจัยทางการพยาบาล  
 
พย.พศ. 826 (566826)      มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ          2(2-0-4) 
NGNS 826 (566826) Concepts and Theories Relating to Health Promotion  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
  การค้นคว้าเชิงลึก การวิพากษ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางการพยาบาลด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและลด
ภาวะเสี่ยงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในปรากฏการณ์ท่ีสนใจ การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยทางการพยาบาลและการปฏิบัติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยง 
 
พย.พศ. 827 (566827)           มโนทัศน์และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง              2 (2-0-4) 
NGNS 827 (566827)    Concepts and Theories Relating to Care of  
  Patients with Chronic Illness        
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 การค้นคว้าเชิงลึกถึงมโนทัศน์ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื้อรังและการดูแลผู้ที่
ป่วยเรื้อรัง รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ประเด็นและแนวโน้มในการจัดการกับปัญหาจากการเจ็บป่วย
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เรื้อรัง การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในปรากฎการณ์ที่สนใจ  การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การวิจัยและการปฏิบัติการพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
 
พย.พศ. 828 (566828)        ปรัชญำส ำหรับกำรพัฒนำศำสตร์ทำงกำรพยำบำล          2(2-0-4)                   
NGNS 828 (566828)    Philosophy in Nursing Science Development 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
  แนวคิดประวัติศาสตร์และข้อโต้แย้งของวิทยาศาสตร์ และศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ ปรัชญา
ตะวันออกและปรัชญาแนวพุทธ ปรัชญาตะวันตก ทฤษฎีความรู้และภววิทยาของศาสตร์ทางการพยาบาล 
ความเคลื่อนไหวของปรัชญาในการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล การสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล
โดยใช้ฐานทางปรัชญาในหลากหลายวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 829 (566829)      กำรวิจัยเชิงคุณภำพทำงกำรพยำบำล                         3(3-0-6)                          
NGNS 829 (566829)    Qualitative Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
  ปรัชญาพ้ืนฐานและลักษณะส าคัญของกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับ
ปรากฎการณ์ทางการพยาบาล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การสร้างความ
เชื่อถือได้ของการวิจัยและจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใน
งานวิจัยทางการพยาบาล 
 
พย.พศ. 830 (566830)       สุขภำพโลกและภำวะผู้น ำ                                        2(2-0-4)                          
NGNS 830 (566830)    Global Health and Leadership 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
  สุขภาพโลกและภาวะผู้น าสุขภาพโลก ระบบสุขภาพและการปฎิรูประบบสุขภาพ 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเงินการคลังสุขภาพ นโยบายสุขภาพและการเมือง ทิศทางอนาคตในการ
พัฒนาสุขภาพโลก 
 
พย.พศ. 831 (566831)      ควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรมและกำรพยำบำล             2(2-0-4) 
NGNS 831 (566831)    ข้ำมวัฒนธรรม 
  Multicultural and Transcultural Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 แนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยตามกลุ่มความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีการดูแลที่มีศักยภาพทางวัฒนธรรมและการดูแลข้าม
วัฒนธรรม การประยุกต์รูปแบบการดูแลทางวัฒนธรรมส าหรับกลุ่มท่ีมีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม 
 
พย.พศ. 832 (566832)      กำรออกแบบวิจัยข้ันสูงในกำรวิจัยทำงกำรพยำบำล        2(2-0-4) 
NGNS 832 (566832)            Advanced Design in Nursing Research  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
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 นวัตกรรมการออกแบบวิจัยที่มีนัยส าคัญต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการพยาบาล 
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์สุขภาพ ประกอบด้วย การวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม การวิจัยกรณีศึกษา การวิเคราะห์อภิมาน และ แนวโน้มอุบัติใหม่ของการวิจัยเชิงทดลองทางการ
พยาบาล 
 
พย.พศ. 833 (566833)      กำรรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ     2(2-0-4) 
NGNS 833 (566833)            Qualitative Data Collection and Analysis 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 หลักการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ หลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิง
คุณภาพทางการพยาบาล การสังเคราะห์ข้อค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ และการน าเสนอข้อค้นพบในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 
 
พย.พศ. 834 (566834)      กำรจัดกำรคุณภำพและผลลัพธ์ในกำรดูแลสุขภำพ          2(2-0-4) 
NGNS 834 (566834)  Health Care Quality and Outcome Management  
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 มโนทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับคุณภาพการดูแลสุขภาพ การจัดการคุณภาพทั้งองค์การ  การ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ตัวชี้วัดคุณภาพและการพัฒนาตัวชี้วัด  เครื่องมือในการจัดการและการ
พัฒนาคุณภาพ  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล  แนวคิดและหลักการการ
ประเมินผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล  การจัดการผลลัพธ์องค์กรในการดูแลสุขภาพ การ
สอบทานและการจัดการทรัพยากรทางสุขภาพ บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการคุณภาพและ
ผลลัพธ์ ประเด็นและแนวโน้มการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพและผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 835 (566835)      กำรจัดกำรธุรกิจด้ำนกำรดูแลสุขภำพ                          2(2-0-4) 
NGNS 835 (566835)  Health Care Business Management   
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 มโนทัศน์ของการจัดการธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ วงจรธุรกิจ การบวนการจัดการธุรกิจและ
สถานประกอบการการดูแลสุขภาพ ขั้นตอนในจัดตั้งธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ แผน
ธุรกิจ แนวคิดของผู้ประกอบการ บทบาทและสมรรถนะของผู้ประกอบการการดูแลสุขภาพ มาตรฐานของ
ธุรกิจและสถานประกอบการการดูแลสุขภาพ กฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคมของการ
ประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ ประเด็นและแนวโน้มในการประกอบธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
 
พย.พศ. 836 (566836)       นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนทำงกำรพยำบำล                2(2-0-4) 
NGNS 836 (566836)   Innovative Learning and Teaching in  

    Nursing Education    
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
การใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาพยาบาล การออกแบบการสอนและกลวิธีในการจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนและทางคลินิก (การเรียนรู้เสมือนจริงและการเรียนรู้แบบจินตนาการ การเรียนรู้แบบ   
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สหวิชาชีพ การเรียนรู้แบบผสมผสาน แผนการสอน) การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้สมรรถนะและ
ผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มที่เก่ียวกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล   
 
พย.พศ. 837 (566837)      กำรวิจัยแบบผสมผสำนทำงกำรพยำบำล                      2(2-0-4) 
NGNS 837 (566837) Mixed Methods Research in Nursing 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 ธรรมชาติของการวิจัยแบบผสมผสาน พ้ืนฐานการวิจัยแบบผสมผสาน ความส าคัญ ความ
เป็นมา แนวคิด และปรัชญา แนวทางการเลือก รูปแบบ และชนิดงานของวิจัยแบบผสมผสาน การเขียน
หัวข้อการวิจัย ปัญหาวิจัยวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ค าถามวิจัย และสมมติฐานงานวิจัย การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล  การอภิปรายผล การเขียนโครงร่างวิจัย และการประเมินงานวิจัยแบบผสมผสาน 
 
พย.พศ. 879 (566879)      หัวข้อเลือกสรรทำงกำรพยำบำล 2                             2(2-0-4) 
NGNS 879 (566879) Selected Topic in Nursing 2 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
      ประเด็นสาระความรู้ที่ลึกซึ้งทางการพยาบาล 
 

พย.พศ. 891 (566891)      สัมมนำวิจัยระดับดุษฎีนิพนธ์                                   2(2-0-4) 
NGNS 891 (566891)    Dissertation Research Seminar 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 ประเมินและอภิปรายประเด็นที่สนใจจากการทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์อย่างลึกซึ้ ง การออกแบบ
กระบวนการวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้ปรัชญาและ
ทฤษฎีทีส่อดคล้องกับการพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล 
 
พย.พศ  898 (566898) ดุษฎีนิพนธ์                   48 หน่วยกิต 
NGNS 898 (566898)    Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว  
  หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่างฯ    
 
พย.พศ 899 (566899) ดุษฎีนิพนธ์             36 หน่วยกิต 
NGNS 899 (566899)     Dissertation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว 
  หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอหัวข้อโครงร่างฯ    
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กระบวนวิชานอกคณะ 

 

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

เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 ความรู้ศาสตร์ด้านนโยบายเบื้องต้น พัฒนาการของศาสตร์ด้านนโยบาย การวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ ทฤษฎีสถาบัน กรอบทางเลือกที่หลากหลาย กรอบการรวมพลังเรียกร้อง ระบบนโยบาย 
และระบบย่อย การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การถ่ายโอนนโยบายและการแพร่กระจายนโยบาย ทฤษฎี
ทางเลือกสาธารณะ เครือข่ายนโยบาย ทฤษฎีตัวแสดงนโยบาย การวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบ 
 
ร.รปศ. 730 (128730)      นโยบำยสำธำรณะ                                                 3(3-0-6) 
  Public Policy     
 ความเป็นมาของการศึกษานโยบายสาธารณะ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษานโยบายสาธารณะ        
ตัวแบบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ วงจรนโยบายสาธารณะ กระบวนวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ การ
ออกแบบนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะที่ดี และกรณีศึกษานโยบายสาธารณะในประเทศไทย 
 
ศศ. 762 (751762)   เศรษฐศำสตร์สุขภำพ กำรวิเครำะห์และนโยบำย            3 (3-0-6) 

     Health Economics Analysis and Policy 
เงื่อนไขท่ีต้องผ่ำนก่อน ไม่มี 
 แนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ความจ าเป็นและอุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ การ
ประกันสุขภาพ การผลิตและอุปทานของบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดและการแทรกแซงของรัฐ 
การคลังสาธารณสุข ความเป็นธรรมในบริการสุขภาพ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและ
บริการ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับการพัฒนา การบูรณาการแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์กับ
ปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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การพ้นสภาพนักศึกษา 

            นักศึกษาจะพ้นสภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559    เมื่อ….. 

 

  เป็นนักศึกษาที่ได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยน้อยกว่า 2.75 เมื่อเรยีนครบ  

     2 ภาคการศกึษาปกติ เป็นต้นไป  

  ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    และมิได้         

 รักษาสถานภาพการศกึษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศกึษาปกติ   

 เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศกึษาปกติแตไ่ม่มหีนว่ยกิตสะสม 

     (ยกเว้นหลักสูตรที่มเีฉพาะวิทยานิพนธ์) 

 เป็นนักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัตหิัวข้อและโครงร่างวิทยานพินธ์ /การค้นคว้า 

     แบบอิสระ เมื่อศึกษาครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 

  ระดับปริญญาโท  เมื่อศกึษาครบ 2 ปีการศึกษา    

  ระดับปริญญาเอก เมื่อศกึษาครบ 3 ปีการศกึษา  

 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  

     และไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑติวิทยาลัยใหโ้อนไปเป็นนักศึกษาปริญญาโท  

 เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้  (แผน ข) 

 ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 

  (ที่มา : ส่วนหนี่งของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมว่่าด้วยการศกึษาระดับ   

            บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559 ข้อ 26) 
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศที่นักศึกษาควรทราบ 
http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=21&&m=9&&s=903  

 

ล าดับที ่ เร่ือง ดูรายละเอียดได้ที่ 
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา

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

2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2561 

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

3 ระบบการลงทะเบียน https://www3.reg.cmu.ac.th/regist/ 
4 คู่มือการลงทะเบียน https://www3.reg.cmu.ac.th/regist/handbook/ 

handbook.pdf 
5 ประกาศสํานักทะเบยีนและประมวลผล 

เรื่อง ข้ันตอนการถอนกระบวนวิชาโดยไดรับอักษร
ลําดับขั้น W ผานระบบ INTERNET 

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

6 การขอเขารวมศึกษาโดยไดรับอักษร V  
ผานระบบ INTERNET 

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

7 ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
เรื่อง การลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลยั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

8 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย หาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับ
ที่ 24/2559 เรื่องเงื่อนไขภาษาต่างประเทศสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/ 
GE-ForeignLangCond2016.pdf 

9 ดาวน์โหลดคู่มือ / แบบฟอร์ม / ปฏิทินการศึกษา
ประจําปี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

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

10 ประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่                 เรื่อง 
ข้อกําหนดพฤติกรรมด้านคณุธรรม จริยธรรม ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

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

11 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง    
แนวปฏิบัติในการเสรมิสร้างจริยธรรมนักวิชาการ
หรือนักวิจัยแก่นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

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

12 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 0013/2560 เรื่องแนวปฏิบัติการรับและ
การเปลีย่นประเภทนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

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

13 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่
ฉบับท่ี 012/2555 
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลีย่นแผนการศึกษา  
การย้ายสาขาวิชา การโอนนักศึกษา และ 
การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบณัฑิตศึกษา 

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

14 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ฉบับท่ี 003 / 2552 
เรื่อง แนวปฏิบัติการสมัครสอบประมวลความรู้
และสมัครสอบวัดคณุสมบัติของนกัศึกษาระดับ

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

http://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=21&&m=9&&s=903
https://www3.reg.cmu.ac.th/regist/handbook/
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/
http://www.nurse.cmu.ac.th/web/images/userfiles/files/
http://www.grad.cmu.ac.th/documents/
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ล าดับที ่ เร่ือง ดูรายละเอียดได้ที่ 
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรแบบเหมาจาย 

15 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ฉบับท่ี 37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพรผ่ลงานปริญญานิพนธ์ 

http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/ 
documents/3-N3-1-1.pdf 

16 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่
ฉบับท่ี 45/2560 
เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงาน
ปริญญานิพนธ์  (ฉบับท่ี 2) 

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

17 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 008/2555เรื่อง แนวปฏิบัติการขยาย
ระยะเวลาการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา 

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

18 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 0010/2560 
เรื่อง แนวปฏิบัติการลาออกจากการเป็นนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/ 
publish_5_20170426.pdf 

19 ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ฉบับท่ี 14/2559 
เรื่อง เงื่อนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการ
เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

20 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกําหนด
เป็นกรณีพเิศษอันเนื่องมาจากเหตสุุดวิสยั 

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

21 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาแบบ
เหมาจ่าย 

http://www.grad.cmu.ac.th/documents/59-1-Nurse.pdf 

 

http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/
http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/documents/
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง   เครื่องแบบการฝกึปฏิบัติการพยาบาลดา้นสาธารณสุข 

ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาทัง้หญงิและชาย 

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

 

  เพื่อให้การแต่งกายในชุดเคร่ืองแบบการฝึกปฏิบัติการพยาบาลสาธารณสุข ส าหรับออกฝึก

ปฏบัิตงิานหรือออกเก็บข้อมูลในชุมชนของนักศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาทัง้หญิงและชายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเคร่ืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ .ศ. 2512 จึง

ก าหนดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังหญิงและชายท่ีจะออกฝึกปฏิบัติงานหรือออกเก็บข้อมูลในชุมชน แต่ง

กายด้วยเคร่ืองแบบฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลสาธารณสุข ดังรายละเอยีดและตัวอย่างเคร่ืองแบบแนบท้ายประกาศ

ดังตอ่ไปน้ี 

 1.  เสื้อ  ตัดดว้ยผา้สีฟา้เฉพาะ  ปกเทเลอร์  ผ่าหนา้ติดกระดุม  มกีระเป๋าขนาด 4 x 4 ½ นิ้ว  ปักตรา

คณะพยาบาลศาสตร์  ตดิบนอกเสือ้ดา้นซ้าย  กระเป๋าขนาด 4 x 4 ½ นิ้ว ตดิดา้นลา่ง 2 ข้าง  ด้านหลังจีบผ้าทบ

กว้าง      1 ¼ นิ้ว เปิดปลายลา่งจีบเกล็ดเอวปล่อยขา้งละ 2 เกล็ด มสีายคาดเอวในตัวซีกหลงักว้าง 2 นิ้ว  แขน

เสื้อสั้นเหนอืขอ้ศอก  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก 

2. กางเกงขายาวสดี าแบบสุภาพ ไมม่ลีวดลาย 

3. รองเท้าหุม้สน้สดี าแบบสุภาพ ไม่มลีวดลาย  ส้นสูงไมเ่กิน 1 นิ้ว ไมเ่ปิดปลายเท้า 

4. ถุงเท้าสัน้สเีดียวกับรองเท้า 

5. ตดิป้ายช่ือนักศกึษา 

 

 ท้ังน้ี  ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 

 

               (ลงนาม) วิภาดา  คณุวกิติกุล 

      (รองศาสตราจารย์ ดร. วภิาดา   คุณวิกตกิุล) 

                คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

                                                ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษาประจ าคณะฯ 
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Flow Chart  ขั้นตอนการท าวจิัย 5 ขั้นตอน 

 
https://qrgo.page.link/t1s1Q 

ขั้นตอนท่ี  1  การเสนอขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 
ขั้นตอนท่ี  2  การเสนอขออนุมติัหวัขอ้และโครงร่างวทิยานิพนธ์-IS. 
ขั้นตอนท่ี  3  การเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ / IS. 
ขั้นตอนท่ี  4  การเสนอบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ / IS. 
ขั้นตอนท่ี  5  การเสนอขออนุมติัปริญญาเพื่อส าเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aRNfc4kFJIU8ZKykFAjP7TMVDpq1tzhO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12AYUDv85GGMm4nhIqW-jfObF6lqnE64O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MjcUj8DgcV1eXhJf34FRebZagZzcM7dW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sEBq_D6xIeTrpknWzhrOhyUu6HvRjKP0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GXTAd9MOkAjXRIwrIfgfrd6N_8ZvZOta?usp=sharing


 ส ำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
1.   แบบค ำร้องต่ำง ๆ  (คลิกที่นี ่>>)   https://qrgo.page.link/d1zTQ 

 
    
2.   หนังสือรำชกำรกระบวนกำรวิจัย (คลิกที่นี ่>>)   https://qrgo.page.link/rxNeN 

 
    
3.   Flowchart ขั้นตอนกำรวิจัย (คลิกที่นี ่>>)   https://qrgo.page.link/t1s1Q 

 

https://qrgo.page.link/d1zTQ
https://qrgo.page.link/rxNeN
https://qrgo.page.link/t1s1Q


ขั้นตอบท่ี  1     การเสนอขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์                                                                         หนา้  1  จาก   2          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การเสนอขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

นกัศึกษา  ยืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย    

1. พย.ม./พย.ด. 4    (ทั้งน้ีตอ้งระบุวนั-เวลาวา่งของ Major advisor   Co- advisor 

และประธานสาขาวชิา) (<< คลิกเอกสาร) 

2. เล่มโครงร่าง    ตามจ านวนคณะกรรมการสอบ + 1 เล่ม   

3. ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีสอบ จ านวน 1  ฉบบั    

4. ส าเนาผลการอบรม/สอบ/TEGS/TOEFL/IELTS  จ านวน 1 ฉบบั 

5. ส าเนาใบผา่นการอบรมจริยธรรม  จ  านวน 1 ฉบบั 

6. เฉพาะนกัศึกษาปริญญาเอกใหเ้พิ่มเอกสาร  ช่ือ-สกุล อาจารยต่์างประเทศ ท่ีเป็น 

Co-advisor พร้อม E-mail และท่ีอยูโ่ดยละเอียด 

           เจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา  จะแจง้ก าหนดการสอบใหน้กัศึกษาทราบ 

ประมาณ 1  สัปดาห์ หลงัจากวนัท่ีนกัศึกษายืน่เร่ืองขอสอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวนัวา่ง

ของคณะกรรมการสอบฯ 

            นกัศึกษาสามารถติดต่อรับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ  

พร้อมเล่มโครงร่างฯ คืน ไดท่ี้หน่วยบณัฑิตศึกษา ภายหลงัไดรั้บแจง้วนั เวลา สอบ 

(หากเกิน 1 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ียืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา 

สามารถโทรศพัทติ์ดต่อสอบถามไดท่ี้ เจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวชิา) 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง  

1.   องคป์ระกอบคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ฯ  (<< คลิกเอกสาร) 

2.   “ตวัอยา่งหวัขอ้”  เพื่อยืน่เสนอขอสอบโครงร่างการวจิยัเพื่อวิทยานิพนธ์/IS.  

      (<< คลิกเอกสาร) 

https://drive.google.com/drive/folders/1tV1YW9-pbjMbjg8TQ7fR3NHSSgzTFzQ4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tV1YW9-pbjMbjg8TQ7fR3NHSSgzTFzQ4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OiTKXxrrGDGjkVmxOmmZ-tRBUQHPxlas?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13M0K8YhGPcfUfSY2ODwpWgimGIDCpCzI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13M0K8YhGPcfUfSY2ODwpWgimGIDCpCzI?usp=sharing


ขั้นตอบท่ี  1     การเสนอขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์                                                                         หนา้  2  จาก   2          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตวัส าหรับการสอบของนกัศึกษา 

สถานท่ีสอบ   เจา้หนา้ท่ีหน่วยอาคารสถานท่ีจะเป็นผูดู้แลการเปิด-ปิดหอ้งสอบ  

(หอ้งประชุมจะเปิดประมาณ  30  นาที ก่อนเวลาสอบ   

หากพบวา่เลยก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้หอ้งยงัไม่เปิด   

สามารถติดต่อไดท่ี้ โทร. 053-935050-หน่วยอาคารสถานท่ี) 

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์

  

ภายในหอ้งสอบจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และ LCD Projector 

เตรียมพร้อมไวแ้ลว้ นกัศึกษาสามารถใชง้านได ้

โดยดูตามค าแนะน าการใชเ้คร่ืองภายในหอ้งสอบ   

หากมีปัญหาในการใชง้านสามารถติดต่อไดท่ี้  

อาคาร 1 และอาคาร 3 โทร. 053-935027  

อาคาร 2 และอาคาร 4 โทร 053-949094 

การเตรียมการก่อนสอบ 

  

นกัศึกษาตอ้งเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการสอบดว้ยตนเอง 

 เช่น น ้าด่ืม แกว้น ้า อาหารวา่ง กระดาษเช็ดปาก หรือ ภาชนะต่าง ๆ  

ท่ีนกัศึกษาตอ้งใชม้าเอง 

 

นกัศึกษาด าเนินการสอบและปรับแกไ้ขโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามขอ้เสนอแนะ 

ของคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ  เพื่อด าเนินการเสนอขออนุมติัหวัขอ้โครงร่างฯ  ต่อไป 
 

(ดูรายละเอยีดได้ในขั้นตอนการเสนอขออนุมตัิหัวข้อและโครงร่างวทิยานิพนธ์ / IS.) 



ขั้นตอบท่ี  2    การเสนอขออนุมติัหวัขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์ / IS.                                                               หนา้  1  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 2 การเสนอขออนุมตัิหัวข้อโครงร่างวทิยานิพนธ์ / IS. 

นกัศึกษา  ยืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย    

1. พย.ด.1/พย.ม.1 เพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้โครงร่างฯ จากคณะกรรมการบณัฑิต

ประจ าคณะฯ (ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและประธานสาขาฯ ลงนามใหค้วาม

เห็นชอบ) (<< คลิกเอกสาร) 

2. พย.ด.2 / พย.ม.2    จ  านวน 1 ฉบบั    

3. พย.ด.5 / พย.ม.5    จ  านวน 5  ฉบบั  

4. พยม.11/ พย.ด.11 แบบแสดงการแกไ้ขหวัขอ้และโครงร่างการท าวิจยัฯ  

นกัศึกษาจดัท าภายหลงัการสอบ   จ  านวน 1 ฉบบั (<< คลิกเอกสาร) 

5. บทคดัยอ่ (Proposal)    จ านวน 2 ฉบบั  

(ยืน่ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา 1 ชุด และประธานสาขาวชิา 1 ชุด) 

                คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ พิจารณาหวัขอ้โครงร่าง 

การวจิยัเพื่อวิทยานิพนธ์ / การคน้ควา้แบบอิสระ ของนกัศึกษาในการประชุมสามญั 

ก าหนดประชุมทุกวนัพฤหสับดีแรกของทุกเดือน   นกัศึกษาตอ้งส่งเอกสารก่อนวนั

ประชุมล่วงหนา้  4 วนัท าการ (วนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน) 

                หลงัจากส่งเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาหวัขอ้โครงร่าง Thesis/IS.  

แลว้ ขอใหน้กัศึกษาส่ง E-mail ถึง      เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกษา   

ท่ี e-mail             proposal.fon@gmail.com  

พิมพแ์จง้            ช่ือ-สกลุ     สาขาวชิา   เพื่อรับแจง้ผลการพิจารณาฯ  

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  “ตวัอยา่งหวัขอ้”  เพื่อยืน่เสนอขออนุมติัหวัขอ้และโครงร่างต่อบณัฑิตวิทยาลยั  

      (<< คลิกเอกสาร) 

https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdOPP2LmPV9bZTglhgOTlLBV_uATjBVd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RdOPP2LmPV9bZTglhgOTlLBV_uATjBVd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a2O1fBVXsNqtGB6KN-bFkhSW6muF31-g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a2O1fBVXsNqtGB6KN-bFkhSW6muF31-g?usp=sharing


ขั้นตอบท่ี  2    การเสนอขออนุมติัหวัขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์ / IS.                                                               หนา้  2  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นกัศึกษารับขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

ประจ าคณะฯ (ทาง E-mail)  จากเลขานุการคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

ประจ าคณะฯ (ในวนัองัคารของสัปดาห์ถดัไปหลงัการประชุมฯ)  เพื่อปรับปรุงแกไ้ข

หวัขอ้โครงร่างตามขอ้เสนอแนะ และมาเซ็นตช่ื์อรับทราบผล 

ไดท่ี้หน่วยบณัฑิตศึกษา หลงัจากไดรั้บ E-mail แลว้ 

  ผลพจิารณา  “ไม่ผ่าน”          

         คณะกรรมการบณัฑิตฯ มี

ขอ้เสนอแนะ เพิ่มเติมใหป้รับแกไ้ข

แลว้น าเสนอเขา้พิจารณาใหม่อีกคร้ัง 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียม ดงัน้ี  

1.  พย.ด.1/พย.ม.1 เพื่อเสนอขอ

อนุมติัหวัขอ้โครงร่างฯ ต่อ

บณัฑิตวทิยาลยั   

จ านวน 1 ฉบบั (<< คลิกเอกสาร) 

2. บนัทึกช้ีแจงการปรับแกไ้ข ผา่น

ความเห็นชอบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

(<< คลิกเอกสาร) 

5. บทคดัยอ่ (Proposal)     

จ านวน 2 ฉบบั  

(ยืน่ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา 1 ชุด 

และประธานสาขาวชิา 1 ชุด) 

 

 

 ผลพจิารณา  “ผ่าน”          

         คณะกรรมการบณัฑิตฯ ไม่มี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

เอกสารท่ีตอ้งเตรียม ดงัน้ี  

1.  พย.ด.1/พย.ม.1 เพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้

โครงร่างฯ ต่อบณัฑิตวิทยาลยั   

จ านวน 1 ฉบบั (<< คลิกเอกสาร) 

2.  แบบค าร้องเสนอหวัขอ้และโครงร่างเพื่อ

ท าวทิยานิพนธ์/ IS   จ านวน   4 ฉบบั    

 (<< คลิกเอกสาร) 

3. โครงร่างฉบบัยอ่ (Proposal) ฉบบัท่ีแกไ้ข

ตามขอ้เสนอของ   จ  านวน   4  ฉบบั      

     คณะกรรมการบณัฑิตประจ าคณะฯ 

(พร้อมใส่ FootNote Version 1.) 

    (<< คลิกเอกสาร)                                                 

3. ใบยนิยอมมอบลิขสิทธ์ิวทิยานิพนธ์/IS   

(ตวัจริง  1 ฉบบัและส าเนา  1 ฉบบั) 
(<< คลิกเอกสาร)  

https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a2O1fBVXsNqtGB6KN-bFkhSW6muF31-g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a2O1fBVXsNqtGB6KN-bFkhSW6muF31-g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a2O1fBVXsNqtGB6KN-bFkhSW6muF31-g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YedOWRK1YtCdVNDHilLkZmoVoqSS0NC1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YedOWRK1YtCdVNDHilLkZmoVoqSS0NC1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YedOWRK1YtCdVNDHilLkZmoVoqSS0NC1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YedOWRK1YtCdVNDHilLkZmoVoqSS0NC1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YedOWRK1YtCdVNDHilLkZmoVoqSS0NC1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh041rmmRjd8DVc0lo8N5R4WMHOJgo92?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh041rmmRjd8DVc0lo8N5R4WMHOJgo92?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yh041rmmRjd8DVc0lo8N5R4WMHOJgo92?usp=sharing


ขั้นตอบท่ี  2    การเสนอขออนุมติัหวัขอ้โครงร่างวทิยานิพนธ์ / IS.                                                               หนา้  3  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                นกัศึกษาท่ีหวัขอ้โครงร่างผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บณัฑิตศึกษาประจ าคณะฯ ยกเวน้ผูท้  าวจิยัเก่ียวกบั Systematic Review  

ใหด้ าเนินการติดต่อขอรับการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเชิงจริยธรรม 

จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของคณะฯ   

โดยนกัศึกษาตอ้งติดต่อโดยตรงท่ี      ส านกังานจริยธรรมการวจิยั ชั้น 3 อาคาร 1                     

                                                           โทรศพัท ์053-936080    

หรือ  เวบ็ไซต ์        “จริยธรรมการวจิัย (Research Ethics) (<< คลกิ link) 

 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง      ใชป้ระกอบการยืน่ขอพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเชิงจริยธรรม 

แผน ก วทิยานิพนธ์    ใช ้ ส าเนา พย.ม.2 / พย.ด. 2 + ส าเนารับทราบผลการพิจารณา 

แผน ข การคน้ควา้อิสระ   ใช ้  ส าเนารับทราบผลการพิจารณา 

เอกสารอ่ืนๆ   จดัเตรียมตามงานจริยธรรมฯ  

                นกัศึกษา ติดต่อรับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์/IS และโครงร่างวทิยานิพนธ์/IS. พร้อมหนา้อนุมติั คืนจ านวน 1 ชุด   

ไดท่ี้หน่วยบณัฑิตศึกษา  ในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนถดัไป และใหย้ดึถือโครงร่างท่ี

ไดรั้บอนุมติัไวเ้ป็นแนวปฏิบติัในการท าวจิยั หากมีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขต่าง ๆ 

นกัศึกษาตอ้งท าเร่ืองขอแกไ้ขโครงร่างวทิยานิพนธ์/IS.ยืน่เสนอต่อหน่วย

บณัฑิตศึกษาทราบทุกคร้ัง 

http://portal.nurse.cmu.ac.th/Research/research-ethic/SitePages/Home.aspx


ขั้นตอบท่ี  3     การเสนอขอสอบวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ                                                             หนา้  1  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 3  การเสนอขอสอบวทิยานิพนธ์ / การค้นคว้าอสิระ 

นกัศึกษา  ยืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย    

1. พย.ม./พย.ด. 4    (ทั้งน้ีตอ้งระบุวนั-เวลาวา่งของ Major advisor   Co- advisor 

และประธานสาขาวชิา) (<< คลิกเอกสาร) 

2. วทิยานิพนธ์/IS ฉบบัร่าง  ตามจ านวนคณะกรรมการสอบ + 1 เล่ม                         

3. ส าเนา เอกสารการลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ีสอบ  จ  านวน  2  ฉบบั    

4. ส าเนา เอกสารการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 12/36 หน่วยกิต/IS. 6 หน่วยกิต 

จ านวน  1 ฉบบั  

5. ส าเนา ผลการอบรม/สอบ/TEGS/TOEFL/IELTS   จ านวน 1 ฉบบั 

6. ส าเนา เอกสารรายงานคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ฉบบั  

7. เอกสารผลการตรวจสอบจากโปรแกรม Turnitin  (อาจารยท่ี์ปรึกษาลงนามให้

ความเห็นชอบในหนา้แรกของแต่ละบท) >> รับเอกสาร Turnitin ไดท่ี้ 

หน่วยบณัฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร 1 

8. เฉพาะนกัศึกษาปริญญาเอก ใหเ้พิ่มเอกสาร ช่ือ-สกุล อาจารยต่์างประเทศ  

ท่ีเป็น Co-advisor  พร้อม  E-mail และท่ีอยูโ่ดยละเอียด 

                             เจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา  จะโทรศพัท ์หรือ E-mail แจง้

ก าหนดการสอบใหน้กัศึกษาทราบ ประมาณ 1  สัปดาห์ หลงัจากวนัท่ีนกัศึกษา

ยืน่เร่ืองขอสอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวนัวา่งของคณะกรรมการสอบฯ 

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง  

1.   องคป์ระกอบคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ / IS.  (<< คลิกเอกสาร) 

2.   ระเบียบ/ประกาศ/Template/การท าลายน ้า/ซีดีรอม/แนวปฏิบติัการท าวิทยานิพนธ์
และการคน้ควา้อิสระ ของบณัฑิตวทิยาลยั มช.  (<< link) 

https://drive.google.com/drive/folders/1tV1YW9-pbjMbjg8TQ7fR3NHSSgzTFzQ4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tV1YW9-pbjMbjg8TQ7fR3NHSSgzTFzQ4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OiTKXxrrGDGjkVmxOmmZ-tRBUQHPxlas?usp=sharing
https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=21&&m=9&&s=906
https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=21&&m=9&&s=906


ขั้นตอบท่ี  3     การเสนอขอสอบวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ                                                             หนา้  2  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           เจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา  จะแจง้ก าหนดการสอบใหน้กัศึกษาทราบ 

ประมาณ 1  สัปดาห์ หลงัจากวนัท่ีนกัศึกษายืน่เร่ืองขอสอบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวนัวา่ง

ของคณะกรรมการสอบฯ 

            นกัศึกษาสามารถติดต่อรับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบฯ  

พร้อมเล่มโครงร่างฯ คืน ไดท่ี้หน่วยบณัฑิตศึกษา ภายหลงัไดรั้บแจง้วนั เวลา สอบ 

(หากเกิน 1 สัปดาห์ นบัจากวนัท่ียืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา 

สามารถโทรศพัทติ์ดต่อสอบถามไดท่ี้ เจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวชิา) 

           นกัศึกษาด าเนินการสอบ  โดยตอ้งจดัเตรียมหนา้อนุมติัภาษาไทย / 

ภาษาองักฤษ ตามรูปแบบท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนดและตรวจสอบความถูกตอ้งให้

เรียบร้อยก่อนเสนอใหก้รรมการสอบทุกท่านลงนามดว้ยปากกาหมึกซึมสีด าไม่นอ้ย

กวา่  3  ชุด  เพื่อจะไดน้ าไปเขา้เล่มฉบบัสมบูรณ์ (<< คลิก link   Template การพิมพ์

วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ ส่วนหนา้) 

           ภายหลงัการสอบนกัศึกษาด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของ

บทคดัยอ่ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7 วนั บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเน้ือหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษา

วทิยานิพนธ์ (Major advisor) และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม (Co-advisor) หลงัจากนั้น

ใหน้กัศึกษาแจง้ความประสงคข์อตรวจสอบบทคดัยอ่ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญ

ภาษาต่างประเทศตรวจสอบทาง E-mail พร้อมทั้งส่งไฟลบ์ทคดัยอ่ภาษาองักฤษให ้

Ms.Marisa Guptarak และส าเนาส่งให ้หน่วยบณัฑิตศึกษา  

 

(ดูรายละเอยีดได้ในขั้นตอนการขอเสนอบทคดัย่อวทิยานิพนธ์ / IS.) 

https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=21&&m=9&&s=906
https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=21&&m=9&&s=906


ขั้นตอบท่ี  3     การเสนอขอสอบวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ                                                             หนา้  3  จาก   3          
 

 

 

 

 การเตรียมตวัส าหรับการสอบของนกัศึกษา 

สถานท่ีสอบ   เจา้หนา้ท่ีหน่วยอาคารสถานท่ีจะเป็นผูดู้แลการเปิด-ปิดหอ้งสอบ  

(หอ้งประชุมจะเปิดประมาณ  30  นาที ก่อนเวลาสอบ   

หากพบวา่เลยก าหนดเวลาดงักล่าวแลว้หอ้งยงัไม่เปิด   

สามารถติดต่อไดท่ี้ โทร. 053-935050-หน่วยอาคารสถานท่ี) 

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์

  

ภายในหอ้งสอบจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และ LCD Projector 

เตรียมพร้อมไวแ้ลว้ นกัศึกษาสามารถใชง้านได ้

โดยดูตามค าแนะน าการใชเ้คร่ืองภายในหอ้งสอบ   

หากมีปัญหาในการใชง้านสามารถติดต่อไดท่ี้  

อาคาร 1 และอาคาร 3 โทร. 053-935027  

อาคาร 2 และอาคาร 4 โทร 053-949094 

การเตรียมการก่อนสอบ 

  

นกัศึกษาตอ้งเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการสอบดว้ยตนเอง 

 เช่น น ้าด่ืม แกว้น ้า อาหารวา่ง กระดาษเช็ดปาก หรือ ภาชนะต่าง ๆ  

ท่ีนกัศึกษาตอ้งใชม้าเอง 

 



ขั้นตอนท่ี  4 การเสนอบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ / IS.                                                                                   หนา้  1  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 4 การเสนอบทคดัย่อวทิยานิพนธ์ / IS. 

นกัศึกษาพิมพช่ื์อ – สกลุ รหสันกัศึกษา และแจง้ความประสงค ์

ขอตรวจสอบบทคดัยอ่  พร้อมทั้งส่งไฟลบ์ทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษให ้

Ms.Marisa Guptarak  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาตรวจสอบทาง  

ส่งถึง       E-mail : marisa.g@cmu.ac.th  

และ         ส าเนาส่งอีเมลล ์(CC.) ถึงอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั Thesis/IS.  ดว้ย 

โดยใหน้กัศึกษา SAVE ช่ือไฟลบ์ทคดัยอ่เป็นช่ือและอกัษรยอ่ตวัแรก 

ของนามสกลุภาษาองักฤษของนกัศึกษาเอง  

ตวัอยา่งเช่น Anyarat  Wongwiriyapun บนัทึกเป็น Abstract-A.Wongwiriyapun    

Ms.Marisa จะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของบทคดัยอ่ภาษาองักฤษ 

เฉพาะท่ีมีการส่งอีเมลลใ์หอ้าจารยท่ี์ปรึกษาหลกั ท าการแกไ้ขบทคดัยอ่ (ถา้มี) และ

ส่งไฟลบ์ทคดัยอ่ภาษาองักฤษคืนใหน้กัศึกษา และหน่วยบณัฑิตศึกษา  

ทาง E-mail 

นกัศึกษา (เม่ือไดรั้บ E-mail จาก Ms.Marisa) 

                 น าไปปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ เม่ือปรับแกไ้ขเรียบร้อยแลว้

นกัศึกษายืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย 

1.  บทคดัยอ่ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  จ  านวน  1 ชุด ท่ีใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาลงนามก ากบับทคดัยอ่ดว้ย 

2.  แบบ พย.ม./ พย.ด.1 (<<คลิกเอกสาร)      และ     พย.ม./พย.ด.8  (<<คลิกเอกสาร)  

     ท่ีผา่นความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และประธานสาขาวชิาแลว้  

3.  เอกสารหลกัฐานการตรวจสอบบทคดัยอ่ของผูเ้ช่ียวชาญภาษาองักฤษ (Ms.Marisa) โดยนกัศึกษา 

     ตอ้ง Print Out  หนา้ E-mail ท่ีนกัศึกษาไดรั้บการตอบรับจาก Ms.Marisa แนบมาดว้ย 

mailto:marisa.g@cmu.ac.th
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dF5vC-g_TpL8KejC9y4bGyIftjx_3ZQF?usp=sharing


ขั้นตอนท่ี  4 การเสนอบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ / IS.                                                                                   หนา้  2  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลพจิารณา  “มีแก้ไข”          

         นักศึกษา มารับบทคดัยอ่ 

เพื่อน ากลบัไปแกไ้ข โดยอาจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / IS. เซ็นช่ือ

รับรองบทคดัยอ่ท่ีแกไ้ขแลว้  

และน ากลบัมาส่งอีกคร้ัง 
 

 ผลพจิารณา “ไม่มีแก้ไข”          

        นักศึกษา น าตน้ฉบบั Thesis/IS 

ท่ีแกไ้ขถูกตอ้งแลว้ พร้อมเขา้เล่ม

ฉบบัสมบูรณ์ ส่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิต

วทิยาลยั  

 

หน่วยบณัฑิตศึกษา โดยเจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวชิา   

รับเอกสารยืน่เสนอบคดัยอ่วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ เสนอรองคณบดี

บณัฑิตศึกษาฯ และผูช่้วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

บทคดัยอ่ไทย-องักฤษ อีกคร้ัง 

   นกัศึกษา น าตน้ฉบบั Thesis/IS 1 ชุด และบทคดัยอ่จ านวน 2 ชุดท่ีแกไ้ข

ถูกตอ้งแลว้ พร้อมท่ีจะเขา้เล่ม  ส่งเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   

งานบริการการศึกษา ชั้น 2  ตึกส านกังานบณัฑิตวทิยาลยั  โทร. 053-942423   

(นางประไพพรรณ  ศรีพนัธ์ุ)  ตรวจสอบรูปแบบ Thesis/IS  ตน้ฉบบั 

  กรณีมีแกไ้ข  นกัศึกษาน ากลบัไปแกไ้ขแลว้น ามาส่งอีกคร้ัง 

  กรณีไม่มีแกไ้ข  นกัศึกษาน ากลบัไปแกไ้ขแลว้น ามาส่งอีกคร้ัง 

  เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั ลงตราประทบัตน้ฉบบั Thesis หรือ IS.  

        และออกหนงัสือรับรองการตรวจสอบใหแ้ก่นกัศึกษา   

 



ขั้นตอนท่ี  4 การเสนอบทคดัยอ่วทิยานิพนธ์ / IS.                                                                                   หนา้  3  จาก   3          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัศึกษา ติดต่อเจา้หนา้ท่ี ศวท. มช. (ศูนยบ์ริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยฯี 

โทร 053-943397, 053-941971) เพื่อกรอกแบบค าร้องในการจดัท า pdf file และ

จดัท ารูปเล่ม Thesis/IS ประกอบดว้ย 

1. ตน้ฉบบั Thesis/IS ท่ีแกไ้ขถูกตอ้งแลว้ ฉบบัสมบูรณ์พร้อมท่ีจะเขา้เล่มส่ง 

2. บทคดัยอ่ท่ีไดรั้บการประทบัตราจากบณัฑิตวิทยาลยัและหนงัสือรับรอง 

3. Word file ของ Thesis / IS. (ฉบบัถูกตอ้ง) 

4. ปก CD เท่าจ  านวน CD-Rom ท่ีตอ้งการท า (บนัฑิตวทิยาลยัตอ้งการ 1 แผน่,  

    ท่ีเหลือนกัศึกษาเพิ่มจ านวนตามตอ้งการ) 

5. หนา้อนุมติั (ลงลายมือช่ือคณะกรรรมการเรียบร้อยแลว้) เท่าจ านวนเล่ม 

Thesis/IS ฉบบัสมบูรณ์ท่ีนกัศึกษาตอ้งการท า (บณัฑิตวทิยาลยัตอ้งการ 3 เล่ม  

ท่ีเหลือ นกัศึกษาเพิ่มจ านวนตามตอ้งการ)   

6.  เจา้หนา้ท่ี ศวท.-มช. คิดเงินค่าธรรมเนียมในการจดัท า pdf file และรูปเล่ม 
Thesis/IS และออกใบเสร็จรับเงินให ้

นกัศึกษา ยืน่เอกสารเพื่อขออนุมติัปริญญาใหห้น่วยบณัฑิตศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

(ดูรายละเอยีดได้ในขั้นตอนการเสนอขออนุมตัิปริญญา) 



ขั้นตอนท่ี  5 การเสนอขออนุมติัปริญญาเพื่อส าเร็จการศึกษา                                                                           หนา้  1  จาก   2          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 5 การเสนอขออนุมตัิปริญญาเพ่ือส าเร็จการศึกษา 

นกัศึกษา  ยืน่เอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีหน่วยบณัฑิตศึกษา ใหค้รบถว้น ประกอบดว้ย    

1. พย.ด.1/พย.ม.1 เพื่อเสนอขออนุมติัหวัขอ้โครงร่างฯ จากคณะกรรมการบณัฑิต

ประจ าคณะฯ (ผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาและประธานสาขาฯ ลงนามให ้ความเห็นชอบ) 

(<< คลิกเอกสาร) 

2.  ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าท าเล่ม-CD ROM จาก ศวท.-มช.   จ  านวน 2  ฉบบั 

3.  บทคดัยอ่ท่ีผา่นการประทบัตราฯ จากบณัฑิตวทิยาลยั (ตวัจริง 1 ฉบบัส าเนา 1 ฉบบั) 

4.   แผน่ CD-ROM  บทคดัยอ่ภาษาไทย/องักฤษ จ านวน   1  แผน่   

 (ฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบจากบณัฑิตวิทยาลยัแลว้ ) 

5.  ใบกรอกประวติัผูข้ออนุมติัปริญญา จ านวน 1 ฉบบั (<< คลิกเอกสาร) 

6.  เคร่ืองมือการวจิยั (เฉพาะเคร่ืองมือท่ีมีการดดัแปลงหรือสร้างเอง) จ  านวน 1 ชุด 

(<< คลิกเอกสาร) 

7.  แผน่ CD-ROM เคร่ืองมือการวจิยั จ  านวน   1  แผน่  

8.  พย.ม 14 / พย.ด. 14  แบบบนัทึกกิจกรรมสัมมนาวชิาการ จ านวน 1 ชุด  

(<< คลิกเอกสาร)  

9. ส าเนาหลกัฐานตอบรับการตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ  จ  านวน 2 ชุด 

10. พย.ม 15 / พย.ด. 15  แบบบนัทึกการตีพิมพผ์ลงานวชิาการ  จ  านวน 1 ชุด    

(<< คลิกเอกสาร)     และวธีิการเขา้เวบ็ไซต ์ TCI  คน้หาขอ้มูล  (<< คลิกเอกสาร)       

11.  ผลการเรียนยอ้นหลงัตลอดหลกัสูตร  จ  านวน  2 ชุด 

12.  เอกสารการเขียนบทความวจิยัเพื่อตีพิมพผ์ลงานวจิยั (Manuscript) จ านวน 1 ฉบบั 

13.  แบบสอบถามผูส้ าเร็จการศึกษา ป.โท / เอก  ชุดท่ี  1 (ตอบจาก Google Form) 

นกัศึกษารอรับ Transcript  และข่าวสาร / ก าหนดการรับปริญญา  

 (ส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จะด าเนินการจดัส่ง

เอกสารใหต้ามท่ีอยูท่ี่ใหไ้วต้อนไปรายงานตวัคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา) 

https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13fRrd4TM9lg7hO6a_DjO_1ytVkldsK78?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12P9iFyUJxDQNpVR4T5kSU7Gq5jArPGA9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SVoW9dj-4SOVtVV-7UxunEI2rdkj3FN4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SVoW9dj-4SOVtVV-7UxunEI2rdkj3FN4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R70vLVshZCa0D8gH4pmo3aVX5e0gI4ui?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1R70vLVshZCa0D8gH4pmo3aVX5e0gI4ui?usp=sharing


ขั้นตอนท่ี  5 การเสนอขออนุมติัปริญญาเพื่อส าเร็จการศึกษา                                                                           หนา้  2  จาก   2          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หมายเหตุ ** 

• นกัศึกษาท่ีจะยืน่ส าเร็จการศึกษาประสงคจ์ะเขา้รับพระราชทานปริญญา

บตัรใหท้นัในเดือนมกราคม ของทุกปี ตอ้งด าเนินการส่งเล่มฉบบั

สมบูรณ์ถึงคณะฯ  ภายในเดือนกนัยายน  

• นกัศึกษาท่ีไม่ตอ้งการลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ (0 หน่วยกิต)  

ในภาคการศึกษาท่ี 1 ตอ้งด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ

ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 1   และตอ้งส่งเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

30 วนัภายหลงัการสอบ  (ก่อนครบก าหนดวนัสุดทา้ยของการลงทะเบียน

เพื่อรักษาสถานภาพ (0 หน่วยกิต) ของภาคการศึกษาท่ี 1   

ทั้งน้ี ตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานทุกอยา่งใหค้รบถว้นถึงหน่วยบณัฑิตศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ล่วงหนา้ 1 สัปดาห์) 

• นกัศึกษาท่ีไม่ตอ้งการลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ (0 หน่วยกิต)  

ในภาคการศึกษาท่ี 2 ตอ้งด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ

ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัเปิดภาคการศึกษาท่ี 2 และตอ้งส่งเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

30 วนัภายหลงัการสอบ  (ก่อนครบก าหนดวนัสุดทา้ยของการลงทะเบียน

เพื่อรักษาสถานภาพ (0 หน่วยกิต) ของภาคการศึกษาท่ี 2    

ทั้งน้ี  ตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานทุกอยา่งใหค้รบถว้นถึงหน่วยบณัฑิตศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ล่วงหนา้ 1 สัปดาห์)   

เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

ก าหนดวนัส่งเอกสารส าเร็จการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

เพื่อใหท้นัพิจารณาตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าบณัฑิตวทิยาลยั 

เพื่ออนุมติัใหน้กัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส าเร็จการศึกษา  ประจ าปี 2562 

    

https://drive.google.com/drive/folders/1eXstyMTu6Q8OmLAbsyuP9VVGAVY2cA9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eXstyMTu6Q8OmLAbsyuP9VVGAVY2cA9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eXstyMTu6Q8OmLAbsyuP9VVGAVY2cA9s?usp=sharing



