คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะพยำบำลศำสตร์
สำขำวิชำกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล
หมวดวิชำบังคับ
642-511
2(2-0-4)
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล
(Eastern Philosophy and Nursing Theories)
ปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแล
สุ ข ภาพองค์ร วม ทฤษฎี ท างการพยาบาล แนวคิ ด และทฤษฎี ที่
เกี่ ยวข้อง แนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และการพยาบาลพหุ
วัฒนธรรม
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)
ภำวะผู้นำทำงกำรพยำบำล
(Leadership in Nursing)
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การเกี่ ย วกั บ ภาวะผู้น า
ความสาคัญของภาวะผูน้ าต่อองค์การ ทักษะการสื่ อสาร ทักษะการ
เจรจาต่ อ รองและการจัด การความขัด แย้ง ภาวะผู้น าในสั ง คม
พหุ ว ัฒ นธรรม การตัด สิ น ใจทางบริ หารการพยาบาล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเตรี ยมผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
บทบาทของผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชี พ การ
รักษาสมดุลของงานและสุ ขภาพ
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)
กำรตัดสิ นใจเชิงจริยธรรมในกำรบริหำรกำรพยำบำล
(Ethical Decision Making in Nursing Administration)
แนวคิด ทฤษฎี และ หลักจริ ยธรรมทางการพยาบาล การ
ตัดสิ นใจเชิงจริ ยธรรมในการบริ หารทางการพยาบาล การวิเคราะห์

สถานการณ์ที่ทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางจริ ยธรรม รู ปแบบ และ
แนวทางการตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรม การประเมินผลการตัดสิ นใจ
เชิงจริ ยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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)
แนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับการวิจยั กระบวนการวิจยั
ขอบเขตของการวิจยั ทางการพยาบาล การทาวิจยั สถาบัน การทา
วิจยั จากงานประจา สถิติในการวิจยั และการนาผลวิจยั มาใช้ในการ
บริ หารทางการพยาบาล
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)
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ทำงกำรพยำบำล
(Strategic Management in Nursing)
แนวคิดและหลักการการจัดการเชิ งกลยุทธ์ ระดับของ
แผนกลยุทธ์ กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ องค์ประกอบของ
การจัดการเชิ งกลยุทธ์ บทบาทของผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลต่อ
การจัดการเชิ งกลยุท ธ์ กลยุทธ์การจัดบริ การสุ ขภาพ การพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลในการจัดการเชิงกลยุทธ์
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)
ปฏิบัติกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ทำงกำรพยำบำล
(Nursing Practicum in Strategic Management)
ปฏิบตั ิการวางแผนกลยุทธ์ในตาแหน่ งผูบ้ ริ หารทางการ
พยาบาลที่เลือกสรร การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ป ระเด็นส าคัญที่ เกี่ ยวกับ แผนกลยุทธ์ขณะน า
แผนกลยุทธ์สู่ การปฏิบตั ิ การประเมินผลการปฏิบตั ิตามตัวชี้ วดั ที่
กาหนด และการเขียนรายงานการปฏิบตั ิ
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)
กำรจัดกำรทรั พยำกรมนุษย์ ในองค์ กำรพยำบำล
(Human Resource Management in Nursing Organization)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ ยวกับทรั พยากรบุคคล
และการจัดการทรัพยากรบุคคล กลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการคนเก่ง การจัดการความรู้ กล
ยุทธ์การเรี ยนรู้ระดับองค์กร กลยุทธ์การเรี ยนรู้ระดับบุคคล ความ
ยึด มั่น ผูก พัน ธ์ ต่ อ องค์ก ร ประเด็น ปั ญ หาด้า นทรั พ ยากรบุ ค คล
ทางการพยาบาล การวางแผนทรัพยากรบุคลากรทางการพยาบาล
การสรรหาและการธารงรั ก ษา การพัฒ นาวิช าชี พ การสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บ ัติง านและการจัดการความ
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)
นวัตกรรมและกำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล
(Innovation and Improvement of Nursing Care Quality)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการของนวัตกรรมและการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

กระบวนการพัฒ นานวัต กรรมและคุ ณ ภาพทางการพยาบาล
เครื่ อ งมือในการพัฒนานวัตกรรม และคุณ ภาพทางการพยาบาล
รวมทั้งแนวคิ ดกระชับขั้น ตอนของระบบงาน การใช้ระบบโลจิ
สติกส์ในการบริ หารงาน การบริ หารความปลอดภัยและความเสี่ ยง
วัฒนธรรมคุ ณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย ระบบการรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาล และบทบาทของผูบ้ ริ หารทางการพยาบาลใน
การพัฒนานวัตกรรมและคุณภาพทางการพยาบาล
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)
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การทางการบริ หารการ
พยาบาล รู ปแบบและวิธีการบริ หารจัดการองค์การพยาบาลและ
กา รจั ด ก าร ทา งค ลิ นิ ก กา ร บริ หา รง าน บน พื้ น ฐา นหลั ก
เศรษฐศาสตร์ โดยค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้อ งของวัฒ นธรรม
ตะวันออก และหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง หลักธรรมาภิบาล
ในการบริ หารงาน บทบาท และหน้ า ที่ ข องผู้บ ริ หารทางการ
พยาบาลในการบริ หารงาน เครื่ องมื อ ในการบริ หารงาน การ
บริ หารโครงการ การบริ หารเครื อข่าย การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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)
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมในหน่ วยงำน
(Environmental Management in Workplace)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการสิ่ งแวดล้อม ใน
สถานบริ การสุ ขภาพและชุ มชน อาชี วอนามัยในสถานบริ การ
สุ ข ภาพและชุ ม ชน ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกับ อัน ตรายจากสิ่ ง แวดล้อ ม
ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อ มต่ อ คุ ณ ภาพการพยาบาล กฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ สิ่ ง แวดล้อ มในสถานบริ การสุ ขภาพและชุ ม ชน
นโยบายเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมในสถานบริ การสุ ขภาพและชุ มชน
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อ มในสถานบริ การสุ ขภาพและชุ มชน
และกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในสถานบริ การ
สุ ขภาพและชุมชน
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)
ปฏิบัติกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ในองค์ กำรพยำบำล
(Practicum of Human Resource Management in Nursing
Organization)
ปฏิบตั ิการบริ หารทรัพยากรบุคคลในตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร
ทางการพยาบาลในประเด็น ที่ เลือ กสรรโดยการจัดทาโครงการ
พัฒนาบุคคลากร การฝึ กปฏิบตั ิมโนทัศน์ที่สาคัญของการบริ หาร
บุ ค คล การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ป ระเด็ น ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ปฏิบตั ิการบริ หารงานทรัพยากรมนุ ษย์ การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามตัวชี้วดั ที่กาหนด และการเขียนรายงานการปฏิบตั ิ
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)
สั มมนำกำรบริหำรกำรพยำบำล
(Seminar in Nursing Administration)
หลักการสั มมนา การวิเคราะห์ป ระเด็น และแนวโน้ม
ของการบริ หารการพยาบาล การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
การบริ ห ารการพยาบาล การปฏิ บ ัติ ก ารพยาบาล 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
หมวดวิชำเลือกเสรี
642-771
3(0-9-0)
กำรศึกษำด้วยตนเอง
(Independent Study)
ปฏิบ ัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูลทางการ
พยาบาลและสุ ข ภาพ และแหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง อ่ า น
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้งเขียนรายงานในหัวข้อ ที่
เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์/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)
แนวคิ ด รู ป แบบ และกระบวนการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
ทางการพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพ
การเขี ย นรายงานการวิจัย จริ ยธรรมในการวิ จัย การอ่ า นและ
ประเมินคุณค่างานวิจยั เชิงคุณภาพ
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)
กำรให้ คำปรึกษำในกำรจัดกำรองค์ กร
(Counseling in Organizational Management)
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการให้คาปรึ กษาที่เกี่ยวข้อง
การบริ หารทางการพยาบาล คุ ณ สมบัติ ข องผู้ใ ห้ ก ารปรึ กษา
กระบวนการปรึ กษา ประเภทการปรึ กษา ทักษะการปรึ กษา การ
ประยุกต์ทฤษฎีการปรึ กษาที่เลือกสรรกับผูบ้ ริ หารทางการพยาบาล
ในหอผูป้ ่ วย/หน่วยงานที่เลือกสรร
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 และหลักการการนิเทศและการสอนงาน
กระบวนการนิ เ ทศและการสอนงานทางการพยาบาล บทบาท
รู ปแบบและวิธีการนิเทศและการสอนงาน การฝึ กปฏิบตั ิการนิ เทศ
และการสอนงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการนิเทศและสอนงาน
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)
กำรประยุกต์ ภูมิปัญญำตะวันออกในกำรบริหำรกำรพยำบำล
(Applied Eastern Wisdom in Nursing Administration)
ภูมิปัญญาตะวันออกและปรัชญาตะวันออก ภูมิปัญญา
ตะวันออก และการดูแลแบบองค์รวม การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ตะวันออกในการบริ หารพยาบาลและการบริ การพยาบาลในหอ
ผูป้ ่ วย/หน่วยงานที่เลือกสรร
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)
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล้ อมในหน่ วยงำน
(Environmental Management in Workplace)
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการการจัดการสิ่ งแวดล้อม ใน
สถานบริ ก ารสุ ขภาพและชุ ม ชน อาชี วอนามัยในสถานบริ ก าร
สุ ข ภาพและชุ ม ชน ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกับ อัน ตรายจากสิ่ ง แวดล้อ ม
ผลกระทบของสิ่ งแวดล้อ มต่ อ คุ ณ ภาพการพยาบาล กฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ สิ่ ง แวดล้อ มในสถานบริ การสุ ขภาพและชุ ม ชน
นโยบายเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมในสถานบริ การสุ ขภาพและชุ มชน
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อ มในสถานบริ การสุ ขภาพและชุ มชน
และกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หารในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในสถานบริ การ
สุ ขภาพและชุมชน
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)
ปฏิบตั ิการพยาบาลผูป้ ่ วยทางด้านศัลยกรรม ตั้งแต่ระยะ
ก่ อ นผ่าตัด ระยะหลังผ่าตัด และการฟื้ นฟูส ภาพร่ างกายโดยใช้
กรอบแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ
ให้การพยาบาล และเลื อ กใช้การจัดการทางการพยาบาลผูป้ ่ วย
ทางด้านศัลยกรรมที่เลือกสรร การจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
และนวัตกรรมในการดูแลผูป้ ่ วยทางด้านศัลยกรรมที่สอดคล้องกับ
ระบบสุ ขภาพในปั จ จุ บ ัน โดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ป ระเด็น ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ การดู แ ล
ผูป้ ่ วยทางด้านศัลยกรรม การประเมินผลการปฏิบตั ิตามตัวชี้วดั ที่
กาหนด และการเขียนรายงานการปฏิบตั ิ
Practices nursing care for surgical patients at the preoperative 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

กระบวนการวิ จั ย และผลงานวิ จั ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นาการ
บริ หารงานทางการพยาบาล
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

642-778
3(3-0-6)
กำรพยำบำลทำงคลินิกสำหรับผู้บริหำรกำรพยำบำล
(Clinical Nursing for Nursing Administrators)
แนวคิด ทฤษฎี มิติของระบบการดูแล การพยาบาลองค์รวม
ในผูป้ ่ วยระยะเฉี ยบพลันและเรื้ อรัง การดูแลแบบประคับประคอง
โรคอุ บ ัติ ใหม่ ภัยพิบ ัติ โรคไม่ติ ดต่ อ เรื้ อรั ง การใช้หลัก ฐานเชิ ง
ประจักษ์ การสร้างเสริ มสุ ขภาพและความรอบรู้ดา้ นสุ ขภาพ การ
ทางานแบบเครื อข่ายเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ผปู้ ่ วย
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

*สาหรับแผน ข

หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์
642-781
12(0-36-0)
วิทยำนิพนธ์
(Thesis)
ปฏิ บ ัติ ก ารวิจัย ทางการพยาบาลในหัว ข้อ ที่ เลื อ กสรร
ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยสร้างองค์ความรู้ดา้ น
การบริ หารงานผ่านกระบวนการวิจยั
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)
ปฏิ บ ัติ ก ารวิจัย ทางการพยาบาลในหัว ข้อ ที่ เลื อ กสรร
ภายใต้การแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เป็ นโครงการวิจยั
ขนาดเล็ก ใช้ส ถิ ติอ ย่างง่ าย การปฏิ บ ัติการวิจัยใช้ความรู้ ของ

