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คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

สำขำวิชำกำรพยำบำลศำสตร์ (หลกัสูตรนำนำชำติ) 

หมวดวิชำบังคับ 
641-811   2(2-0-4) 
ปรัชญำวิทยำศำสตร์และปรัชญำทำงกำรพยำบำล  
(Philosophy of Science and Nursing) 

การวเิคราะห์วิจารณ์ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาทางการ
พยาบาล ปรัชญาทางจริยศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรู้ทางการ
พยาบาลภายใต้ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ปรัชญาทางการพยาบาล 
ปรัชญาจริยศาสตร์    

Critical analysis of philosophies of science, philosophies 
of nursing,  philosophies of ethics; development of nursing 
knowledge underpinning philosophies of science, philosophies of 
nursing, philosophies of ethics 
 

641- 812    2(2-0-4) 
กำรพฒันำองค์ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล  
(Nursing Knowledge Development)    
 การพฒันาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและกระบวนการ
สร้างทฤษฎีทางการพยาบาล  การวิเคราะห์และวิพากษ์การพฒันา
องค์ความรู้ทางการพยาบาล แนวโน้มของการพฒันาองค์ความรู้
ทางการพยาบาล 
 Development of nursing knowledge and the process of 
nursing theory construction; analysis and critique of nursing 
knowledge development; trends of nursing knowledge 
development 
 

641-813  1(1-0-2) 
ปรัชญำและภูมิปัญญำตะวันออก 
(Philosophy and Eastern Wisdom)  
 ปรัชญาตะวนัออก ภูมิปัญญาตะวนัออก ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และอิทธิพลของปรัชญาภูมิปัญญาตะวนัออกและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงต่อการพฒันาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ผ่านกระบวนทัศน์ทางการ
พยาบาล  
 Ontology, epistemology of Eastern philosophy, Eastern 
wisdom, philosophy of sufficiency economy and their influence on 
the development of nursing knowledge; the knowledge analysis 
and synthesis based on nursing’s metaparadigm  
 

641-814   3(2-2-5) 
สถิติและกำรวิจัยเชิงปริมำณขั้นสูงทำงกำรพยำบำล 
(Advanced Statistics and Quantitative Research in Nursing) 

การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางการพยาบาล การทดสอบ
และพฒันาองค์ความรู้ทางการพยาบาล การใชก้ระบวนการวิจยัเชิง
ปริมาณขั้นสูง การพฒันากรอบแนวคิดการวิจยั ค  าถาม/สมมติฐาน
การวิจยั การออกแบบวิจยั ความตรงของงานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั 
อ านาจการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการประเมินคุณภาพ
เคร่ืองมือวดั การใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ขอ้มูล การอนุมาน
ทางสถิติ ประเดน็จริยธรรมกบัการวิจยัและจริยธรรมกบัการใชส้ถิติ 
สถิติขั้นสูงประกอบดว้ย การวิเคราะห์ ความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วม การถดถอยอย่างง่ายและหลายตวัแปร การถดถอย 
โลจิสติค การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท 
การทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ทางสถิติและความรู้ทางทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิพากษ์งานวิจัย การใช้ส ถิติในบทความวิจัย
ทางการพยาบาลท่ีสนใจ 

Advanced quantitative research in nursing Verification 
and development of nursing knowledge using advanced 
quantitative approach; development of framework, research  
question/hypothesis; quantitative research designs, validity of 
research; advanced research methodology, power analysis, data 
collection, and evaluation of properties of instruments; using 
advanced statistics in data analysis and statistical inference, 
analysis of variance and covariance, multiple regression, logistic 
regression, factor analysis and discriminant analysis; testing of 
statistical assumptions and theory in guiding the analysis; critique 
of published research; using of statistics in the area of interest 
 

641-815   2(1-2-3) 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพขั้นสูงทำงกำรพยำบำล  
(Advanced Qualitative Research in Nursing)   

กา รพัฒนาอ งค์ค ว าม รู้ท างก า รพย าบาล  โดย ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การเปรียบเทียบ ความเหมือน ความ
ต่างในปรัชญาพ้ืนฐาน เป้าหมายและระเบียบวิธีวิจัยของแต่ละ
กระบวนการวจิยัเชิงคุณภาพ เทคนิคการเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่างานวิจัยเชิงคุณภาพ การ
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบต่างๆ ในงานวิจัย



ทางการพยาบาล การเผยแพร่สู่สาธารณะและการน าผลงานวิจยัไป
ใช ้และการวพิากษบ์ทความวจิยัทางการพยาบาลท่ีสนใจ 

Development of nursing knowledge using advanced 
qualitative approach; compare and contrast philosophical 
backgrounds, purposes, and methods among various qualitative 
approaches; techniques of data collection and analysis; criteria for 
judging merit of a qualitative study; application of each different 
qualitative method in nursing research, dissemination and 
utilization of nursing research; and critique of qualitative nursing 
research in the area of interest 
 

641-816   2(2-0-4) 
ระบบสุขภำพ นโยบำย ภำวะผู้น ำและกำรพฒันำวิชำชีพพยำบำล 
(Health System, Policy, Leadership and Nursing Professional 
Development) 

ระบบสุขภาพ นโยบายสุขภาพระดบัประเทศและระดบั
องค์กร การประเมินนโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ นโยบายด้าน
คุณภาพการบริการสุขภาพ การวิจยัระบบบริการสุขภาพ/นโยบาย
การวิจยัดา้นสุขภาพ ภาวะผูน้ า และบทบาทผูน้ าทางการพยาบาลท่ี
เก่ียวข้องกับนโยบายสุขภาพ การมีส่วนร่วมของผู้น าทางการ
พยาบาลในการพฒันาวชิาชีพพยาบาล 

Health system; health policy at national level and 
organizational level; evaluation of health policy; health service 
system; health care reform; health economics; policy related to 
health care quality; health care service research; policy related to 
healthcare research; nursing leadership and their roles related to 
health care policy; nurse leaders’ participation in nursing 
professional development  

 

641-817 1(0-2-1) 
สัมมนำวิทยำนิพนธ์ 1 
(Seminar in Doctoral Thesis I) 

อภิปรายประเดน็ท่ีสนใจและเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหัวขอ้
วทิยานิพนธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาศาสตร์ทางการพยาบาล 

Discuss on topics of interest related to develop a doctoral 
thesis topic of their own relevant to the development of nursing 
science  
 

641-818   1(0-2-1) 
สัมมนำวิทยำนิพนธ์ 2 
(Seminar in Doctoral Thesis II)  

อภิปรายประเด็นท่ีสนใจเก่ียวขอ้งกับระเบียบวิธีการวิจยั
จากการท างานภาคสนาม ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้  

Discuss on topics of interest related to methodological 
issues in fieldwork; preliminary findings 
 

หมวดวิชำเลอืกเสรี 
641-921 2(0-2-4) 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 
(Independent Study) 
 การทบทวน วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากฐานข้อมูล
สาขาการพยาบาลและสาขาสุขภาพอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องในหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์อยา่งลึกซ้ึง 

Review analyse and synthesize knowledge comprehensively 
from nursing and allied health databased on a topic related to thesis 
 

641-922   2(1-2-3) 
สุขภำพองค์รวมและกำรบ ำบัดด้วยวิถีตะวันออก   
(Holistic Health and Eastern Therapies) 

มุมมองของปรัชญาตะวนัออกต่อการเยียวยาดา้นกาย จิต 
สังคม และจิตวิญญาณและสุขภาวะ หลกัการและวิธีการบ าบดัเพื่อ
ส่ง เส ริมการเยียวยา และสุขภาวะของบุคคล การวิ เคราะห์
ประสิทธิผลดา้นการบ าบดัของหลกัฐานเชิงประจกัษ ์และการบูรณา
การการบ าบัดด้วยวิถีตะวันออกสู่การดูแล และการเยียวยาใน
ประชากรที่เลือกสรร 

Eastern philosophic view on the nature of bio-psycho-
social-spiritual healing and well-being; principles and methods for 
promotion of healing and well-being in an individual; evidence-
based analysis of therapeutic effectiveness; and integration of 
eastern modalities in caring-healing a selected population 
 

641-931    2(1-2-3) 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพขั้นสูง 
(Advanced Qualitative Data Analysis) 

วิธีการรวบรวมข้อมูล เน้นเทคนิคการสัมภาษณ์เจาะลึก 
การสนทนากลุ่ม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การบนัทึกภาคสนาม 
การวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยตนเอง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป การฝึกปฏิบัติภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วเิคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยวิธีท่ีเลือกสรร และการเขียน
รายงานผลการวจิยั 

Modes of data collection emphasizing in-depth 
interview, focus group discussion, participant observation, field 
notes, manual and computer assisted qualitative data analysis; field 
study through practice of qualitative data collection and analysis 
using a selected qualitative research methodology; and writing 
research findings 
 



641-932   2(1-2-3) 
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การใช้
หลักการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในทุกระดับของการ
ปฏิบติัการในการแก้ปัญหาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนหรือผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการศึกษาและเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ และครบ
วงจรของการปฏิบติัการ ตั้งแต่การวเิคราะห์สถานการณ์ การวางแผน 
การลงมือปฏิบติั การสะทอ้นคิด และการประเมินผล รวมทั้งการใช้
กลยทุธ์เพ่ือการปรับเปล่ียนและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง   

Participatory action research process; the use of the 
development of the participatory model in every level of action for 
problem solving of individual, family and community or 
stakeholder; use systemic data collection and comprehensive of 
action including situation analysis, planning, action, reflection, and 
evaluation as well as implementing the strategies for change and 
continuous improvement  
 

641-933  2(1-2-3) 
กำรวัดในงำนวิจัยทำงกำรพยำบำล 
(Measurement in Nursing Research) 

หลักและทฤษฎีการวัด การพัฒนาและการประเมิน
คุณภาพเคร่ืองมือวิจยั การวิพากษเ์คร่ืองมือวิจยั ความตรงและความ
เท่ียงของเคร่ืองมือ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ การวดัผลลพัธ์ในการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางการพยาบาล 

Principle and theory of measurement; research 
instrument development and evaluation quality of instrument; 
critique research instrument; validity and reliability of instrument; 
selection of instrument; measurement of outcomes in researching 
on related nursing phenomenona 
 

641-934 2(1-2-3) 
พหุตัวแปรและกำรวิเครำะห์ 
(Multivariate and Data Analysis) 

ขอ้มูลพหุตัวแปรทางการพยาบาล สถิติพหุตวัแปร การ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพหุตวัแปร การวิเคราะห์ปัจจยั การแปล
ผลท่ีได ้การน าเสนอผล 

Multivariate data in nursing; multivariate statistics; 
multivariate data analysis; factor analysis; output interpretation; 
presentation of results 
 
 
 

หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์  
641-981 52(0-156-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
Thesis (Plan 1.1)  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสัมพนัธ์
กับความสนใจของนักศึกษา การตีความของการตรวจสอบอย่างมี
วิจารญาณในองค์ความรู้ทางการพยาบาลและปรัชญาท่ีหนุนน า  
การค้นหาค าตอบและข้อโต้แยง้เก่ียวกับปรัชญา ทฤษฎี ระเบียบ
วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ท่ีสนใจ การพฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และด าเนินการวิจยัโดยเน้นการพฒันาองค์ความรู้ทางการพยาบาล 
หรือการทดสอบทฤษฎีภายใต้ค  าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
การน าเสนอผลการวิจยัในระดบัชาติ หรือนานาชาติ ในหลกัสูตร
แบบ 1.1 นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงานวทิยานิพนธ์จึงจะสามารถส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
 Data collection and analysis relevant to student’s thesis 
topic; interpretation of critical examination of nursing knowledge 
and philosophical underpinnings; inquiry and argument concerning 
philosophy, theory, and methodology involved in an interested 
topic; development of a nursing research proposal and conduct 
research in the selected topic emphasizing nursing knowledge 
development or testing theory under a supervision, as well as 
research presentation nationally or internationally; thesis must be 
submitted in Plan 1.1 program as a fulfillment of doctoral program 
in nursing  
 

641-991   36(0-108-0) 
วิทยำนิพนธ์    
(Thesis (Plan 2.1)) 

พฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการวิจยัโดยเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลหรือทดสอบทฤษฎี ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาในหลกัสูตรแบบ 2.1 การส่งรายงาน
วิทยานิพนธ์นับเป็นส่วนหน่ึงการศึกษาในหลกัสูตร จึงจะสามารถ
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 

Development of a nursing research proposal and conduct 
a research in the selected topic emphasizing nursing knowledge 
development or testing theory under a supervision; thesis must be 
submitted in Plan 2.1 program as a partial fulfillment of doctoral 
program in nursing 


