
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ 

 

สำขำวิชำกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล 

หมวดวิชำบังคับ 
642-511    2(2-0-4) 
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล 
(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 

ปรัชญาตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแล
สุขภาพองค์รวม ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพยาบาลพหุ
วฒันธรรม 
 Eastern philosophy and eastern wisdom in holistic 
health care, nursing theory, concepts and related theories, 
concept of philosophy of sufficiency economy and nursing in 
multicultural context 

 

642-514  2(2-0-4) 
ภำวะผู้น ำทำงกำรพยำบำล 
(Leadership in Nursing) 
 แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ เ ก่ียวกับภาวะผู ้น า 
ความส าคญัของภาวะผูน้ าต่อองคก์าร ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการ
เจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง ภาวะผู ้น าในสังคม  
พหุวัฒนธรรม การตัดสินใจทางบริหารการพยาบาล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรียมผูน้ าการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 
บทบาทของผูบ้ริหารทางการพยาบาลในการพฒันาวิชาชีพ การ
รักษาสมดุลของงานและสุขภาพ 
 Concepts, theories, and principle of leadership, 
importance of leadership for organization, communication skills, 
negotiation skill and conflict management skill, leadership in 
multicultural society, decision making in nursing administration, 
utilizing informational technology,  a succession plan for a 
change agent in organization, nurse administrator roles in nursing 
professional development, keeping a balance between working 
and health 
 

649-512  2(2-0-4) 
กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมในกำรบริหำรกำรพยำบำล  
(Ethical Decision Making in Nursing Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี และ หลกัจริยธรรมทางการพยาบาล การ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารทางการพยาบาล การวิเคราะห์

สถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้ทางจริยธรรม รูปแบบ และ
แนวทางการตดัสินใจเชิงจริยธรรม การประเมินผลการตดัสินใจ
เชิงจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
 Concepts, theories, and principle of ethics in nursing, 
ethical decision making in administration,  situational analysis of 
ethical dilemma, model and guidelines of ethical decision 
making, evaluation of ethical decision making and related laws 
and regulation  
 

649-513  3(3-0-6) 
กำรวิจัยทำงกำรบริหำรพยำบำล 
(Research in Nursing Administration) 
 แนวคิดและมโนทศัน์เก่ียวกบัการวิจยั กระบวนการวิจยั 
ขอบเขตของการวิจยัทางการพยาบาล การท าวิจยัสถาบนั การท า
วจิยัจากงานประจ า สถิติในการวจิยั และการน าผลวจิยัมาใชใ้นการ
บริหารทางการพยาบาล  
 Concepts and principle of research, research process, 
scope of research in nursing practice, institutional research and 
routine to research, statistics, research utilization in nursing 
administration 
 

หมวดวิชำเฉพำะสำขำ 
649-541      2(2-0-4) 
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ทำงกำรพยำบำล 
(Strategic Management in Nursing) 
 แนวคิดและหลกัการการจดัการเชิงกลยุทธ์ ระดบัของ
แผนกลยทุธ์ กระบวนการการจดัการเชิงกลยุทธ์ องคป์ระกอบของ
การจดัการเชิงกลยุทธ์  บทบาทของผูบ้ริหารทางการพยาบาลต่อ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์การจดับริการสุขภาพ การพฒันา
สมรรถนะของผูบ้ริหารทางการพยาบาลในการจดัการเชิงกลยทุธ์   
 Concepts and principle of strategic planning, levels of 
strategic plan, process of strategic management, components of 
strategic management nurse administrator roles toward strategic 
management, strategy for clinical care management, competency 
development of nurse administrator in strategic management 
 
 
 



649-542    3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ทำงกำรพยำบำล 
(Nursing Practicum in Strategic Management) 
 ปฏิบติัการวางแผนกลยุทธ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารทางการ
พยาบาลท่ีเลือกสรร การรายงานความกา้วหน้าในการปฏิบติั การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวกับแผนกลยุทธ์ขณะน า
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบติั การประเมินผลการปฏิบติัตามตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนด และการเขียนรายงานการปฏิบติั 
 Implementation of the strategic planning with a position 
as a nurse administration in selected areas, progress report of the 
implementation, knowledge sharing of the issues related to the 
implementation of the strategic planning, evaluation of the 
implementation as the identified key performance indicators and 
writing a report of the implementation 
 

649-543   2(2-0-4) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรพยำบำล 
(Human Resource Management in Nursing Organization) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล
และการจดัการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล  การ
พฒันาทรัพยากรบุคคล การจดัการคนเก่ง การจดัการความรู้ กล
ยทุธ์การเรียนรู้ระดบัองคก์ร  กลยุทธ์การเรียนรู้ระดบับุคคล ความ
ยึดมั่นผูกพันธ์ต่อองค์กร ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล
ทางการพยาบาล การวางแผนทรัพยากรบุคลากรทางการพยาบาล 
การสรรหาและการธ ารงรักษา การพัฒนาวิชาชีพ  การสร้าง
วฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการจัดการความ
หลากหลาย  
 Concepts, theories, and principles of human resource 
and human resource management, the strategic role of the human 
resource function, human resource development, talent 
management, knowledge management, organizational learning 
strategies, individual learning strategies, employee engagement,  
issues related to human resources management in nursing, human 
resource planning in nursing, recruitment and retention, 
professional development, building a positive work culture, and 
diversity management 
 

*649-544  3(3-0-6) 
นวัตกรรมและกำรพฒันำคุณภำพกำรพยำบำล 
(Innovation and Improvement of Nursing Care Quality) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการของนวตักรรมและการ
พัฒน า คุณ ภ า พท า ง ก า รพ ย าบ า ล  ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณภ า พ 

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพทางการพยาบาล 
เคร่ืองมือในการพฒันานวตักรรม และคุณภาพทางการพยาบาล 
รวมทั้งแนวคิดกระชับขั้นตอนของระบบงาน การใช้ระบบโลจิ
สติกส์ในการบริหารงาน การบริหารความปลอดภยัและความเส่ียง 
วฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมความปลอดภยั ระบบการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล และบทบาทของผูบ้ริหารทางการพยาบาลใน
การพฒันานวตักรรมและคุณภาพทางการพยาบาล  
 Concepts, theories, and principles of innovation and 
improvement of quality of nursing care, quality assurance, 
process of innovation and improvement of quality of  nursing 
care, tools for innovation and improvement of quality of nursing 
care including concepts of lean in work process, logistics in 
nursing administration, safety management and risk 
management, quality culture, safety culture, hospital 
accreditation system, nurse administrators’ roles in innovation 
development and improvement quality in nursing  
 

649-545  2(2-0-4) 
กำรบริหำรกำรพยำบำล 
(Nursing Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางการบริหารการ
พยาบาล รูปแบบและวิธีการบริหารจดัการองค์การพยาบาลและ
กา รจัดก ารทา งค ลิ นิ ก  ก า รบ ริหา รง านบน พ้ืนฐานหลัก
เศรษฐศาสตร์ โดยค านึงถึงความสอดคล้องของวัฒนธรรม
ตะวนัออก และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน บทบาท และหน้าท่ีของผู้บริหารทางการ
พยาบาลในการบริหารงาน เคร่ืองมือในการบริหารงาน การ
บริหารโครงการ การบริหารเครือข่าย การบริหารการเปล่ียนแปลง
ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 Concepts, theories, and principle of nursing 
administration, models and methods of nursing administration 
and clinical management, nursing administration based on 
principle of economy concerning the congruency of eastern 
culture and the principle of sufficient economy, good governance 
in nursing administration, roles and responsibilities of nurse 
administrators in nursing administration, tools for nursing 
administration, project management, network management, 
change management among cultural diversity. 
 
 
 
 
 



*649-546         2(2-0-4) 
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในหน่วยงำน 
(Environmental Management in Workplace) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใน
สถานบริการสุขภาพและชุมชน  อาชีวอนามยัในสถานบริการ
สุขภาพและชุมชน ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอันตรายจากส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อคุณภาพการพยาบาล กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพและชุมชน  
และกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในสถานบริการ
สุขภาพและชุมชน 
 Concepts, theories, and principles of environment in 
healthcare settings and community, occupational health in 
healthcare setting and community, theories of environmental 
hazard, impacts of environment in healthcare settings and 
community on quality of nursing care, laws related to 
environment in healthcare settings and community, policies 
related to environment in healthcare settings and community,  
environmental management system in healthcare setting and 
community and nurse administrators’ strategies in the 
environmental management  in healthcare setting and community 
 

649-641    3(0-12-0) 
ปฏิบัติกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรพยำบำล 
(Practicum of Human Resource Management in Nursing 
Organization) 
 ปฏิบติัการบริหารทรัพยากรบุคคลในต าแหน่งผูบ้ริหาร
ทางการพยาบาลในประเด็นท่ีเลือกสรรโดยการจัดท าโครงการ
พฒันาบุคคลากร การฝึกปฏิบติัมโนทศัน์ท่ีส าคญัของการบริหาร
บุคคล การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นส าคัญท่ี เ ก่ียวกับการ
ปฏิบติัการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์การประเมินผลการปฏิบติั
ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด และการเขียนรายงานการปฏิบติั 
 Practices human resource management as a nurse 
leader in selected topic by develop human resource management 
project, implementation of important human resource 
management concepts, knowledge sharing of the issues related to 
the implementation of the strategic planning, evaluation of the 
implementation as the identified key performance indicators and 
writing a report of the implementation 
 
 
 

*649-642    1(0-2-1) 
สัมมนำกำรบริหำรกำรพยำบำล 
(Seminar in Nursing Administration) 
 หลักการสัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นและแนวโน้ม
ของการบริหารการพยาบาล การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
การบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการวิจัย
ทางการพยาบาล 
 Principles of seminar, analysis of issues and trends in 
nursing administration, analysis of the integration of nursing 
administration, nursing practice, and nursing research 
 

หมวดวิชำเลอืกเสรี 
642-771  3(0-9-0) 
กำรศึกษำด้วยตนเอง  
(Independent Study) 
 ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูลทางการ
พยาบาลและสุขภาพ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อ่าน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้งเขียนรายงานในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 Practice literature review from nursing and allied 
health database, and other related sources, reading, analyzing and 
synthesizing knowledge including writing reports in topics 
related to thesis/minor thesis 
 
642-772    3(3-0-6) 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) 
 แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทางการพยาบาล การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย การอ่านและ
ประเมินคุณค่างานวจิยัเชิงคุณภาพ 
 Concepts, pattern and process of qualitative research 
in nursing, data collection and data analysis, using computerized 
program for qualitative data processing and analysis, writing a 
research report, ethics in research,  evaluation and critique in 
qualitative nursing research 
 
 
 
 
 
 
 



642-773    3(3-0-6) 
กำรให้ค ำปรึกษำในกำรจัดกำรองค์กร 
(Counseling in Organizational Management) 
 แนวคิด ทฤษฎีและหลกัการการให้ค  าปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
การบริหารทางการพยาบาล คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา 
กระบวนการปรึกษา ประเภทการปรึกษา ทกัษะการปรึกษา การ
ประยกุตท์ฤษฎีการปรึกษาท่ีเลือกสรรกบัผูบ้ริหารทางการพยาบาล
ในหอผูป่้วย/หน่วยงานท่ีเลือกสรร 
 Concepts, theories, and principles of counseling in 
nursing administration, counselor qualifications, counseling 
process, types of counseling, counseling skills, application of 
selected counseling theories for nurse administrators in selected 
ward/unit 
 

642-774   3(2-3-4) 
กำรนิเทศและกำรสอนงำนทำงกำรพยำบำล  
(Supervision and Coaching in Nursing) 

แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการการนิเทศและการสอนงาน 
กระบวนการนิเทศและการสอนงานทางการพยาบาล บทบาท 
รูปแบบและวธีิการนิเทศและการสอนงาน การฝึกปฏิบติัการนิเทศ
และการสอนงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการนิเทศและสอนงาน  

Concepts, theories, and principles of supervision and 
coaching in nursing, process of supervision and coaching in 
nursing, roles and methods in supervision and coaching nursing 
practicum in supervision and coaching and related factor in 
nursing and coaching  
 

642-775    3(2-3-4) 
กำรประยุกต์ภูมิปัญญำตะวันออกในกำรบริหำรกำรพยำบำล 
(Applied Eastern Wisdom in Nursing Administration) 
  ภูมิปัญญาตะวนัออกและปรัชญาตะวนัออก ภูมิปัญญา
ตะวนัออก และการดูแลแบบองค์รวม การประยุกตใ์ชภู้มิปัญญา
ตะวนัออกในการบริหารพยาบาลและการบริการพยาบาลในหอ
ผูป่้วย/หน่วยงานท่ีเลือกสรร  
 Eastern wisdom and eastern philosophy, eastern 
wisdom and holistic health care and applications of eastern 
wisdom to nursing administration and nursing services in 
selected ward/unit 
 
 
 
 
 
 
 

642-776    3(3-0-6) 
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมในหน่วยงำน 
(Environmental Management in Workplace) 
 แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ใน
สถานบริการสุขภาพและชุมชน อาชีวอนามัยในสถานบริการ
สุขภาพและชุมชน ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอันตรายจากส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อคุณภาพการพยาบาล กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
นโยบายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพและชุมชน  
และกลยทุธ์ของผูบ้ริหารในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในสถานบริการ
สุขภาพและชุมชน 
 Concepts, theories, and principles of environment in 
healthcare settings and community, occupational health in 
healthcare setting and community, theories of environmental 
hazard, impacts of environment in healthcare settings and 
community on quality of nursing care, laws related to 
environment in healthcare settings and community, policies 
related to environment in healthcare settings and community, 
environmental management system in healthcare setting and 
community and nurse administrators strategies in the 
environmental management  in healthcare setting and community 
 
642-777     3(0-9-0) 
กำรพยำบำลผู้ป่วยทำงด้ำนศัลยกรรม  
(Nursing Care for Surgical Patients)  
 ปฏิบติัการพยาบาลผูป่้วยทางดา้นศลัยกรรม ตั้งแต่ระยะ
ก่อนผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัด และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายโดยใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ให้การพยาบาล และเลือกใช้การจัดการทางการพยาบาลผูป่้วย
ทางดา้นศลัยกรรมท่ีเลือกสรร การจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพ
และนวตักรรมในการดูแลผูป่้วยทางดา้นศลัยกรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
ระบบสุขภาพในปัจจุบันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประเด็นส าคัญท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติการดูแล
ผูป่้วยทางดา้นศลัยกรรม การประเมินผลการปฏิบติัตามตวัช้ีวดัท่ี
ก าหนด และการเขียนรายงานการปฏิบติั 
 Practices nursing care for surgical patients at the pre-
operative phase, post-operative phase and rehabilitation phase by 
utilizing concepts and nursing theory and related theory and 
select care management model in providing nursing care to the 
selected surgical patients, developing an improvement quality of 



care and innovation project in caring for surgical patients that 
congruent with the current context of healthcare system and 
evidenced-based utilization, knowledge sharing of the issues 
related to the implementation of practices nursing care for 
surgical patients, evaluation of the implementation as the 
identified key performance indicators and writing a report of the 
implementation 
 
642-778              3(3-0-6)   
กำรพยำบำลทำงคลนิิกส ำหรับผู้บริหำรกำรพยำบำล 
(Clinical Nursing for Nursing Administrators)         
           แนวคิด ทฤษฎี มิติของระบบการดูแล การพยาบาลองคร์วม
ในผูป่้วยระยะเฉียบพลนัและเร้ือรัง การดูแลแบบประคบัประคอง 
โรคอุบัติใหม่ ภัยพิบัติ โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง การใช้หลักฐานเชิง
ประจกัษ ์ การสร้างเสริมสุขภาพและความรอบรู้ดา้นสุขภาพ การ
ท างานแบบเครือข่ายเพ่ือพฒันาผลลพัธ์ผูป่้วย  
 Concepts, theories, dimensions in caring system, 
holistic nursing care for patients with acute and chronic conditions, 
palliative care, emerging diseases, disaster, non-communicable 
disease; evidence-based practice, health promotion and health 
literacies, inter-professional and networking practice for improving 
patient outcomes 
 

หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์ 
642-781    12(0-36-0) 
วิทยำนิพนธ์  
(Thesis) 
 ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อท่ีเลือกสรร  
ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยสร้างองคค์วามรู้ดา้น
การบริหารงานผา่นกระบวนการวจิยั 
 Conducting nursing research of a selected area under 
the supervision of advisors by development of knowledge related 
to nursing administration through nursing process 
 
หมวดวิชำสำรนิพนธ์ 
642-791      6(0-18-0) 
สำรนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 
 ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาลในหัวข้อท่ีเลือกสรร 
ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัเป็นโครงการวิจยั
ขนาดเล็ก ใช้สถิติอย่างง่าย การปฏิบัติการวิจัยใช้ความรู้ของ

กระบวนการวิจัยและผลงานวิจัย  มาใช้ในการพัฒนาการ
บริหารงานทางการพยาบาล  
 Conducting nursing research of a selected area under 
the supervision of advisors, a small scale of research project, 
using a simple statistics, conducting nursing research by utilizing 
the knowledge of research process and research results to 
improve nursing administration 

*ส าหรับแผน ข 


