หลักสู ตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรนานาชาติ)
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย พย.ม. (การพยาบาลผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ)
ภาษาอังกฤษ M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่ วยกิต
(1) วิชาบังคับ จานวน 9 หน่ วยกิต
642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทาง
(2)
การพยาบาล
(Eastern Philosophy and Nursing
Theories)
642-512 สถิติสาหรับพยาบาล
(2)
(Statistics for Nurses)
642-513 การวิจยั และการใช้ผลการวิจยั
(2)
(Research and Research Utilization)
642-514 นโยบาย ระบบสุ ขภาพ และภาวะผูน้ า
(2)
ทางการพยาบาล
(Health Policy, Health System, and
Nursing Leadership)
642-515 การตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมทางการพยาบาล
(1)
(Ethical Decision Making in Nursing)
(2) วิชาเฉพาะสาขา จานวน 12-18 หน่ วยกิต
646-531 พยาธิสรี รวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
(3)
สาหรับผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
(Advanced Pathophysiology and Pharmacology
for Adults and Elders)
646-532 การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ (3)
(Advanced Nursing for Adults and Elders)
646-551 ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่
(3)
และผูส้ ู งอายุ 1
(Advanced Nursing Practicum for Adult
and Elders 1)
*646-641 การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่และ
(3)
ผูส้ ู งอายุที่เลือกสรร 1
(Advanced Nursing for Adults and Elders
in Selected Area 1)
*646-642 การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่และ
(3)
ผูส้ ู งอายุที่เลือกสรร 2
(Advanced Nursing for Adults and Elders
in Selected Area 2)

646-652 ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่
และผูส้ ู งอายุ 2
(Advanced Nursing Practicum for Adults
and Elders 2)
*สาหรับแผน ข
(3) วิชาเลือกเสรี จานวน 3 หน่ วยกิต
642-771 การศึกษาด้วยตนเอง
(Independent Study)
642-772 การวิจยั ทางการพยาบาลเชิงคุณภาพ
(Qualitative Nursing Research)
642-773 การดูแลสุ ขภาพองค์รวมโดยผสม
ผสานภูมิปัญญาตะวันออก
(Holistic Health Care with the Integration
of Eastern Wisdom)
642-774 การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และ
การสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
(Evidence Based Utilization and Nursing
Innovation Development)
642-775 การปรึ กษาขั้นสู งทางการพยาบาล
(Advanced Counseling in Nursing)
642-776 แนวคิดและบทบาทการปฏิบตั ิ
การพยาบาลขั้นสู ง
(Conceptualization and Role of
Advanced Nursing Practice)
642-777 การพยาบาลสาธารณภัยขั้นสู ง
(Advanced Disaster Nursing)
3. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ /สารนิพนธ์ จานวน 6-12 หน่ วยกิต
642-781 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
642-791 สารนิพนธ์
(Minor Thesis)

(3)

(3)
(3)
(3)

(3)

(3)
(3)

(3)

(12)
(6)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ก (ก2)
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎี
2(2-0-4)
ทางการพยาบาล
(Eastern Philosophy and Nursing Theories)
642-512 สถิติสาหรับพยาบาล
2(1-2-3)
(Statistics for Nurses)
642-513 การวิจยั และการใช้ผลการวิจยั
2(1-2-3)
(Research and Research Utilization)
642-514 นโยบาย ระบบสุ ขภาพ และ
2(2-0-4)
ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล
(Health Policy, Health System,
and Nursing Leadership)
646-531 พยาธิสรี รวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
สาหรับผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
(Advanced Pathophysiology and
Pharmacology for Adults and Elders
รวม
11(9-4-20)

ภาคการศึกษาที่ 2
642-515
การตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมทาง
1(1-0-2)
การพยาบาล
(Ethical Decision Making in Nursing)
646-532
การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่
3(3-0-6)
และผูส้ ู งอายุ
(Advanced Nursing for Adults
and Elders)
646-551
ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู งสาหรับ
3(0-9-0)
ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ 1
(Advanced Nursing Practicum for
Adult and Elders 1)
642-xxx
วิชาเลือก
3(
)
(..........ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.............)
รวม
10(
)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
646-652 ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู งสาหรับ
3(0-9-0)
ผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ 2
(Advanced Nursing Practicum for Adults
and Elders 2)
642-781 วิทยานิพนธ์
6(0-18-0)
(Thesis)
รวม
9(0-27-0)

ภาคการศึกษาที่ 2
642-781
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

6(0-18-0)
รวม

6(0-18-0)

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
แผน ข
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
642-511 ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎี
2(2-0-4)
ทางการพยาบาล
(Eastern Philosophy and Nursing Theories)
642-512 สถิติสาหรับพยาบาล
2(1-2-3)
(Statistics for Nurses)
642-513 การวิจยั และการใช้ผลการวิจยั
2(1-2-3)
(Research and Research Utilization)
642-514 นโยบาย ระบบสุ ขภาพ และ
2(2-0-4)
ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล
(Health Policy, Health System,
and Nursing Leadership)
646-531 พยาธิสรี รวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูง
3(3-0-6)
สาหรับผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
(Advanced Pathophysiology and
Pharmacology for Adults and Elders
รวม
11(9-4-20)

ภาคการศึกษาที่ 2
642--515
การตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมทาง
1(1-0-2)
การพยาบาล
(Ethical Decision Making in Nursing)
646-532
การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่และ
3(3-0-6)
ผูส้ ู งอายุ
(Advanced Nursing for Adults and Elders)
646-551
ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่ 3(0-9-0)
และผูส้ ู งอายุ 1
(Advanced Nursing Practicum for Adult
and Elders 1)
642-xxx
วิชาเลือก
3(
)
(..........ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ.............)
รวม
10(
)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
646-641 การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่และ
3(3-0-6)
ผูส้ ู งอายุที่เลือกสรร 1
(Advanced Nursing for Adults and Elders
in Selected Area1)
646-642 การพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่และ
3(3-0-6)
ผูส้ ู งอายุที่เลือกสรร 2
(Advanced Nursing for Adults and Elders
in Selected Area2)
646-652 ปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู งสาหรับผูใ้ หญ่
3(0-9-0)
และผูส้ ู งอายุ 2
(Advanced Nursing Practicum for Adults
and Elders 2)
642-791 สารนิพนธ์
2(0-6-0)
(Minor Thesis)
รวม
11(6-15-12)

ภาคการศึกษาที่ 2
642-791
สารนิพนธ์
(Minor Thesis)

4(0-12-0)
รวม

4(0-12-0)

