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ปรัชญาของหลกัสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (progressivism) โดยใช้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความต้องการของผูเ้รียน ผ่าน
กระบวนการแกปั้ญหา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการ
ศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาโทของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จึงมุ่งเนน้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติดว้ยการจดัการเรียนการ
สอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (active learning) ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะการใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (problem-
based learning) การท าโครงงาน/นวตักรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (project-based learning/ innovation based learning) และ
การเรียนรู้โดยการบริการสงัคม (service learning) โดยยึดหลกัพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนกท่ีวา่ “ขอใหถื้อ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการพฒันาบณัฑิต โดยส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวธีิการ
ท่ีหลากหลายทั้งในหอ้งเรียน และนอกหอ้งเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง การเรียนรู้ผา่นส่ือดิจิทลั มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญในสาขา เนน้ให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ มีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ นอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด ารงชีวิตให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทกัษะผูน้ าของศตวรรษท่ี 21 ทกัษะการบริหารจดัการงานบริการสุขภาพ และบริหารองคก์รการพยาบาลท่ี
มุ่งผลสัมฤทธ์ิสู่ความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสร้าง
นวตักรรม หรือสามารถท าวิจยัเพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล วิชาชีพ และสังคมได ้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ ด ารงชีวติอยา่งมีความสุขไดใ้นสงัคม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 บริหารการพยาบาลท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิขององคก์รพยาบาล 

sPLO1.1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการจดับริการการพยาบาล 
sPLO1.2 ออกแบบระบบบริการพยาบาลท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ ความปลอดภยั และส่งเสริมการดูแลต่อเน่ือง 
sPLO1.3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรมนุษยท์างการพยาบาลเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบติังาน 

PLO2 แสดงการเป็นผูน้ าทางการพยาบาล 
sPLO2.1 แสดงการเป็นผูน้ าในการพฒันาภาวะผูน้ าของตนเองและทีมการพยาบาล  
sPLO2.2 แสดงความเป็นผูน้ าทางคลินิกในการท างานร่วมกบัสหวชิาชีพและเครือข่ายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะองค์

รวม และการดูแลอยา่งตอ่เน่ือง 



PLO3 มีทกัษะส่ือสารในการบริหารงาน 
PLO4 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
PLO5 คิดเชิงระบบ คิดวเิคราะห์ และตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
PLO6 สร้างงานวจิยัทางการบริหารการพยาบาล และเผยแพร่ผลงาน บนพ้ืนฐานความซ่ือสตัยท์างวชิาการ 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ก 2 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  21 หน่วยกติ 
642-514  ชุดวชิา ภาวะผูน้ า ระบบสุขภาพ และจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล 5((3)-6-6)   
                  Module: Leadership, Health System, and Ethics in Nursing Administration 
642-515  วจิยั สถิติ และนวตักรรมทางการพยาบาล     4((3)-2-7)   
                  Research, Statistics, and Nursing Innovation 
649-731    ชุดวชิา การบริหารจดัการการพยาบาลแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  8((5)-9-10)  
                  Module: Result-based Management in Nursing 
649-732 การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รพยาบาล   4((2)-6-4) 
 Managing Human Resource in Nursing Organization 

2. หมวดวชิาเลือก  3 หน่วยกติ 
642-771  ปฏิบติัการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวจิยั  3(0-9-0)       
 Integrative Research Review Practice   
642-772  การวจิยัทางการพยาบาลเชิงคุณภาพ       3((2)-2-5) 
      Qualitative Nursing Research     
642-778 ผูป้ระกอบการธุรกิจสุขภาพ                                         3((3)-0-6)   

Entrepreneurship in Healthcare Business  
642-779  การพยาบาลทางคลินิกส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาล                            3((3)-0-6)   
                 Clinical Nursing Care for Nurse Administrator  

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  12 หน่วยกติ 
642-781   วทิยานิพนธ์   12(0-36-0)   
                  Thesis   
 

 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
แผน ข 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  27 หน่วยกติ 
642-514  ชุดวชิา ภาวะผูน้ า ระบบสุขภาพ และจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล 5((3)-6-6)   
                  Module: Leadership, Health System, and Ethics in Nursing Administration 
642-515  วจิยั สถิติ และนวตักรรมทางการพยาบาล     4((3)-2-7)   
                  Research, Statistics, and Nursing Innovation 
649-731    ชุดวชิา การบริหารจดัการการพยาบาลแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  8((5)-9-10)  
                  Module: Result-based Management in Nursing 
649-732 การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รพยาบาล   4((2)-6-4) 
 Managing Human Resource in Nursing Organization 
649-761  ชุดวชิา การจดัการสุขภาพประชากรและการดูแลอยา่งต่อเน่ือง                5((2)-9-4) 
                  Module:  Population Health Management and Continuity of Care    
 649-762  สมัมนาทางการบริหารการพยาบาล  1(0-2-1) 
                  Seminar in Nursing Administration 

2. หมวดวชิาเลือก  3 หน่วยกติ 
642-771  ปฏิบติัการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวจิยั  3(0-9-0)       
 Integrative Research Review Practice   
642-772  การวจิยัทางการพยาบาลเชิงคุณภาพ       3((2)-2-5) 
      Qualitative Nursing Research     
642-778 ผูป้ระกอบการธุรกิจสุขภาพ                                         3((3)-0-6)   

Entrepreneurship in Healthcare Business  
642-779  การพยาบาลทางคลินิกส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาล                            3((3)-0-6)   
                 Clinical Nursing Care for Nurse Administrator  

3. หมวดวชิาสารนิพนธ์  6 หน่วยกติ 
642-791    สารนิพนธ์  6(0-18-0)   

  Minor Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
642-514  ชุดวชิา ภาวะผูน้ า ระบบสุขภาพ และจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล 5((3)-6-6)   
                Module: Leadership, Health System, and Ethics in Nursing Administration 
642-515  วจิยั สถิติ และนวตักรรมทางการพยาบาล    4((3)-2-7)  
                Research, Statistics, and Nursing Innovation 
642-779  การพยาบาลทางคลินิกส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาล                         3((3)-0- 6) 
                Clinical Nursing Care for Nurse Administrator  

ภาคการศึกษาที ่2 
649-731  ชุดวชิา การบริหารจดัการการพยาบาลแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 8((5)-9-10)  
                Module: Result-based Management in Nursing 

ภาคฤดูร้อน                                                           
649-732  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รพยาบาล  4((2)-6-4) 
               Managing Human Resource in Nursing Organization 
    

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
642-781  วทิยานิพนธ์  6(0-18-0)  
                Thesis    
ภาคการศึกษาที ่2 
642-781  วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
                Thesis 

 



แผน  ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
642-514  ชุดวชิา ภาวะผูน้ า ระบบสุขภาพ และจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล 5((3)-6-6)   
                Module: Leadership, Health System, and Ethics in Nursing Administration 
642-515  วจิยั สถิติ และนวตักรรมทางการพยาบาล    4((3)-2-7)  
                Research, Statistics, and Nursing Innovation 
642-779  การพยาบาลทางคลินิกส าหรับผูบ้ริหารการพยาบาล                         3((3)-0- 6) 
                Clinical Nursing Care for Nurse Administrator  

ภาคการศึกษาที ่2 
649-731  ชุดวชิา การบริหารจดัการการพยาบาลแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 8((5)-9-10)  
                Module: Result-based Management in Nursing 

ภาคฤดูร้อน                                                           
649-732  การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์รพยาบาล  4((2)-6-4) 
               Managing Human Resource in Nursing Organization 
649-762  สมัมนาทางการบริหารการพยาบาล 1(0-2-1) 
                Seminar in Nursing Administration 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
649-761  ชุดวชิา การจดัการสุขภาพประชากรและการดูแลอยา่งต่อเน่ือง                5((2)-9-4) 
                Module:  Population Health Management and Continuity of Care 
 642-791  สารนิพนธ์  2(0-6-0)  
                 Minor Thesis    
ภาคการศึกษาที ่2 
642-791  สารนิพนธ์  4(0-12-0)  
               Minor Thesis 

 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทางการพยาบาล หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 บริหารการพยาบาลท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิขององคก์รพยาบาล 
sPLO1.1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้การ
จดัการเชิงกลยทุธ์ในการ
จดับริการการพยาบาล 

1) การบรรยาย
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) กรณีศึกษา
4) การเรียนจากประสบการณ์การบริหาร
องคก์รพยาบาลของสถานพยาบาลระดบั
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
5) การเรียนจากสถานการณ์จ าลองทางการ
บริหาร
6) การฝึกประสบการณ์การบริหารทางการ

พยาบาลในสถานการณ์จริง

7) การศึกษาดว้ยตนเองของนกัศึกษา

1) ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปรายกลุ่ม
2) ประเมินความรู้ และการประยกุตใ์ช้
โดยการสอบ
3) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เช่น รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง
4) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในเชิงคิดวเิคราะห์ สร้างสรรค ์และ
สงัเคราะห์ เช่น การวเิคราะห์
กรณีศึกษาและการตดัสินใจจาก
สถานการณ์จ าลอง
5) ประเมินผลการปฏิบติัการบริหาร
ทางการพยาบาล เช่น รายงานการ
จดัท ากลยทุธ์

sPLO1.2 ออกแบบระบบบริการ
พยาบาลท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ ความ
ปลอดภยั และส่งเสริมการดูแล
ต่อเน่ือง 

1) การบรรยาย
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) กรณีศึกษา
4) การวเิคราะห์องคก์รท่ีเลือกสรร
5) การเรียนจากประสบการณ์การบริหาร
องคก์รพยาบาลของสถานพยาบาลระดบัต่าง
ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
6) การฝึกออกแบบระบบบริการพยาบาล
7) การบริหารโครงการ
8) การศึกษาดว้ยตนเอง

1) ประเมินความรู้และการ
ประยกุตใ์ชโ้ดยการสอบ
2) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เช่น รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง
3) ประเมินผลการออกแบบระบบ
บริการพยาบาล
4) ประเมินการท างานเป็นทีมและการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม
5) ประเมินผลการบริหารโครงการ

sPLO1.3 ประยกุตใ์ชค้วามรู้
เก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
มนุษยท์างการพยาบาลเพ่ือเพ่ิม

1) การบรรยาย
2) การอภิปรายกลุ่ม
3) กิจกรรม journal club

1) ประเมินความรู้และการประยกุตใ์ช้
โดยการสอบ
2) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ผลการปฏิบติังาน 
 

4) การวเิคราะห์องคก์รท่ีเลือกสรร   
5) การเรียนจากประสบการณ์การบริหาร
องคก์รพยาบาลของสถานพยาบาลระดบั
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
6) การบริหารโครงการ 
7) การปฏิบัติการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ทางการพยาบาล  

เช่น รายงานการวเิคราะห์อตัราก าลงั 
การวพิากษบ์ทความทางวชิาการและ
แผนพฒันารายบุคคล 
3) ประเมินการท างานเป็นทีมและการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 
4) ประเมินผลการบริหารโครงการ 
5) การสงัเกตการปฏิบติังาน เช่น การ
นิเทศ การสอนงาน  

PLO2 แสดงการเป็นผูน้ าทางการพยาบาล 
sPLO2.1 แสดงการเป็นผูน้ าใน
การพฒันาภาวะผูน้ าของตนเอง
และทีมการพยาบาล   

1) การบรรยาย  
2) การเรียนจากประสบการณ์ผูน้ าท่ี
ประสบความส าเร็จ   
3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒนา
บุคลิกภาพและการส่ือสาร 
4 ) ป ฏิ บั ติ ก ารพัฒ น าภ าวะผู ้ น าก าร
เปล่ียนแปลงของตนเอง     
5) ปฏิบติัการพฒันาภาวะผูน้ าของทีมการ
พยาบาล   
6) จดักิจกรรม Journal club  
7) การฝึกประสบการณ์การจัดท าแผน             
กลยุทธ์ ปฏิบัติการบริหารองค์กรพยาบาล 
ปฏิบัติการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างการ
พยาบาล และ/หรือ ปฏิบัติโครงการพฒันา
ระบบการดู แลอย่ างต่ อ เน่ื องในกลุ่ ม
ประชากรท่ีเลือกสรร   

1) ประเมินความรู้และการประยกุตใ์ช้
โดยการสอบ   
2) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เช่น  รายงาน การเขียนสะทอ้นคิด  การ
วพิากษบ์ทความทางวชิาการ 
แผนพฒันาภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง
ของตนเองและทีมการพยาบาล 
3) ประเมินการท างานเป็นทีมและการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม 
4) ประเมินผลการบริหารโครงการ
พฒันาระบบการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
5) ประเมินผลการจดัท าแผน                
กลยทุธ์ ปฏิบติัการบริหารองคก์ร
พยาบาล ปฏิบติัการพฒันาทรัพยากร
มนุษยท์างการพยาบาล 
 

sPLO2.2 แสดงความเป็นผูน้ า
ทางคลินิกในการท างาน
ร่วมกบัสหวชิาชีพและเครือข่าย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม 
และการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายกลุ่ม  
3) การวิเคราะห์สถานการณ์การท างาน
ร่วมกบัสหวชิาชีพและเครือข่าย   
4) การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง       
5) จดักิจกรรม Journal club  
6 ) ก าร ฝึ กป ระสบการ ณ์ ก ารป ฏิ บั ติ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองในกลุ่มประชากรท่ีเลือกสรร      

1) ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปรายกลุ่ม 
2) ประเมินความรู้และการประยกุตใ์ช้
โดยการสอบ   
3) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในเชิงคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ
สั ง เค ร าะ ห์  เ ช่ น  ก าร วิ เค ร าะ ห์
กรณี ศึกษาและการตัด สินใจจาก
สถานการณ์จ าลอง 
4) ประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
พฒันาระบบการดูแลอยา่งต่อเน่ืองใน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

กลุ่มประชากรท่ีเลือกสรร 
sPLO2.3 แสดงออกถึงการมี
จริยธรรมของผูน้ า และมุ่งเนน้
ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายกลุ่ม  
3) การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จริยธรรมของผูน้ า   
4) การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง       
5) การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการ
บริหารองค์กรพยาบาล ปฏิบติัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล และ/
หรือ ปฏิบติัโครงการพฒันาระบบการดูแล
อยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มประชากรท่ีเลือกสรร  
    

1) ประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และอภิปรายกลุ่ม 
2) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ในเชิงคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และ
สั ง เค ร าะ ห์  เ ช่ น  ก าร วิ เค ร าะ ห์
กรณี ศึกษาและการตัดสินใจจาก
สถานการณ์จ าลอง 
3) ประเมินผลการปฏิบัติการบริหาร
องค์กรพยาบาล ปฏิบัติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทางการพยาบาล 
และ/หรือ ปฏิบัติโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลอย่างต่อเน่ืองในกลุ่ม
ประชากรท่ีเลือกสรร 

PLO3 มีทกัษะส่ือสารในการ
บริหารงาน 

1) การอภิปรายกลุ่ม  
2) เขียนบทความวชิาการ 
3) น าเสนอผลงานวชิาการในท่ีสาธารณะ 
4) การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาการส่ือสารในองคก์รพยาบาล  
5) จดัสัมมนาทางการบริหารการพยาบาล 
(แผน ข)      
6) จดักิจกรรม Journal club  
7) จัดประสบการณ์การเป็นผู ้บ ริหาร
โครงการและท างานร่วมกับสหวิชาชีพ
และเครือข่าย  

1) ประเมินทกัษะการส่ือสารจากการ
น าสมัมนา การอภิปรายกลุ่ม การ
ท างานร่วมกบัสหวชิาชีพและ
เครือข่าย 
2) ประเมินทกัษะการเขียนจาก 
บทความวชิาการ รายงาน และการ
สะทอ้นคิด   
3) ประเมินทกัษะการน าเสนอ 
  

PLO4 มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) การอภิปรายกลุ่ม  
2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน
เทคโนโลยดิีจิทลั  
3) สืบคน้ผา่นเทคโนโลยดิีจิทลั     
4) การศึกษาดว้ยตนเอง 
5) ฝึก คิด  วิ เคราะห์  ตัด สิน ใจโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

1) ประเมินทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี
ในการเรียนรู้ และการบริหารงาน 
2) ประเมินความซ่ือสตัยท์างวชิาการ 
  
 

PLO5 คิดเชิงระบบ คิดวเิคราะห์ 
และตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

1) การอภิปรายกลุ่ม  
2) กรณีศึกษา   
3) การเรียนจากประสบการณ์การบริหาร

1) ประเมินผลงานท่ีสะท้อนการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ เช่น 
การสัมมนา การวิเคราะห์กรณีศึกษา 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

องคก์รพยาบาลของสถานพยาบาลระดบั
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
4) การเรียนจากสถานการณ์จ าลองทางการ
บริหารทางการพยาบาล 
5) การฝึกประสบการณ์การปฏิบติัการ
บริหารองคก์รพยาบาล ปฏิบติัการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยท์างการพยาบาล และ/
หรือ ปฏิบติัโครงการพฒันาระบบการดูแล
อยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มประชากรท่ีเลือกสรร   
6) การศึกษาดว้ยตนเอง 
7) จดักิจกรรม Journal club  
8) จดัการสมัมนา     
9) ท าวจิยั 

กิจกรรม journal club โครงร่างและ
รายงานการวจิยั 
2) ประเมินผลการตดัสินใจใน
สถานการณ์จ าลอง  
3) ประเมินผลงานท่ีสะท้อนการคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงระบบจาก
การฝึกประสบการณ์การปฏิบัติการ
บริหารองค์กรพยาบาลปฏิบัติการ
พัฒนาท รัพยากรมนุษย์ท างการ
พยาบาล และ/หรือ ปฏิบัติโครงการ
พฒันาระบบการดูแลอยา่งต่อเน่ืองใน
กลุ่มประชากรท่ีเลือกสรร    
  

PLO6 สร้างงานวจิยัทางการ
บริหารการพยาบาล และเผยแพร่
ผลงาน  บนพ้ืนฐานความ
ซ่ือสตัยท์างวชิาการ 

1) การบรรยาย  
2) การอภิปรายกลุ่ม  
3) ท าวิจัย (แผน ก 2) หรือค้นควา้อย่าง
อิสระ (แผน ข) 
4) จดักิจกรรม Journal club 
5) จัดการสัมมนาปัญหาวิจัย การเขียน
โครงร่างวิจัย และการเขียนรายงานการ
วิจัย บทความวิจัย รวมทั้ งทั้ งบทความ
วชิาการ 

1) ประเมินความรู้ และการ
ประยกุตใ์ชโ้ดยการสอบ   
2) ประเมินผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เช่น ช้ินงาน โครงร่างวจิยั และ
รายงานวจิยั  
3) ประเมินการไดรั้บการตีพิมพ์
บทความวจิยั และบทความวชิาการ 
 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

หลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวชิำกำรบริหำรทำงกำรพยำบำล 

หมวดวชิำบังคบัทีเ่ป็นวชิำแกน 
642-514  ชุดวชิำ ภำวะผู้น ำ ระบบสุขภำพ และจริยธรรมในกำรบริหำรกำรพยำบำล 5((3)-6-6)  

 Module: Leadership, Health System, and Ethics in Nursing Administration 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบและนโยบายสุขภาพ 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ แนวคิดผูป้ระกอบการ การพฒันาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย และการเงิน การคลงัดา้นสุขภาพ การ
วิเคราะห์ตน้ทุนทางการพยาบาล การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มวิชาชีพ ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาทผูน้ า ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาภาวะผูน้ า กฎหมายและจริยธรรมในการบริหารการพยาบาล ปฏิบติัทกัษะผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล  

Sufficient economy philosophy, nursing theory and related concepts, health system and policy, health 
economics, entrepreneurship concept, policy recommendations and healthcare financing, cost analysis in nursing, issue 
and trend in nursing profession, leadership theories and roles, leader for change, leadership development, law and ethics in 
nursing administration, practice of effective leadership 

642-515   วจิยั สถิต ิและนวตักรรมทำงกำรพยำบำล 4((3)-2-7) 
Research, Statistics, and Nursing Innovation 

        แนวคิดหลกัการและกระบวนการวจิยัทางการพยาบาล  ทิศทางการวจิยัทางการบริหารการพยาบาล การวเิคราะห์
และประเมินคุณค่างานวิจยั การออกแบบการวจิยั ระเบียบวธีิวิจยั สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
การเผยแพร่ผลงานวิจยั กระบวนพฒันานวตักรรมทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจยั ปฏิบติัการพฒันาโครงร่างวิจยัและ
นวตักรรม  

Principle of research, research process in nursing, research direction in nursing administration, analysis and 
appraisal of research, research design, research methodology, statistics in data analysis, qualitative data analysis, research 
publication, nursing innovation development, ethics in research, development of research and innovation proposal 

หมวดวชิำบังคบัเฉพำะสำขำ 
649-731   ชุดวชิำ กำรบริหำรจดักำรกำรพยำบำลแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 8((5)-9-10) 

  Module: Result-based Management in Nursing 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เคร่ืองมือการบริหารงาน การจดัการเชิงกลยทุธ์ทางการพยาบาล การบริหารการ

เปล่ียนแปลง การออกแบบงาน การจดัการคุณภาพ ความเส่ียงและความปลอดภยั การพฒันานวตักรรม  การบริหารโครงการ  
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารการพยาบาล การท างานเป็นทีม การท างานแบบมีส่วน
ร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่าย ปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการประเมินผล และ
ปฏิบติัการบริหารโครงการ   

Result-based management, management tools, strategic management in nursing, change management, job 
design, quality management, risk and safety management, innovation development, project management, evidence-based 



 

and information technology utilization in nursing management, teamwork, inter-professional and network collaboration, 
practice in strategic planning, deployment, and evaluation, and practice in project management 
 
649-732   กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กรพยำบำล  4((2)-6-4)   
 Managing Human Resource in Nursing Organization 
             แนวคิดการบริหารและการพฒันาทรัพยากรมนุษยท์างการพยาบาล หลกัการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
พฤติกรรมองคก์รและการจดัองคก์รทางการพยาบาล ธรรมาภิบาล หลกัฐานเชิงประจกัษใ์นการบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การจดัการความหลากหลาย แนวคิดสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน ปฏิบัติการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ทางการพยาบาล 
 Concept of human resource management and development in nursing, concept of performance management, 
organizational behavior and nursing organization, good governance, evidence-based in human resource management and 
development, diversity management, concept of healthy and safety workplace, practice in nursing human resource 
development 
    
*649-761  ชุดวชิำ กำรจดักำรสุขภำพประชำกรและกำรดูแลอย่ำงต่อเน่ือง                5((2)-9-4) 
                  Module:  Population Health Management and Continuity of Care  
 แนวคิดการจัดการสุขภาพประชากร การบริหารจัดการแบบมุ่งผลลัพธ์ การจัดการดูแลอย่างต่อเน่ือง การ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพ ปฏิบติัโครงการพฒันาระบบการดูแลอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มประชากรท่ีเลือกสรร  
 Concept of population health management, outcomes-based management, continuity of care management, 
health service systems design, and project management in development of continuing care system in selected population 
 
*649-762  สัมมนำทำงกำรบริหำรกำรพยำบำล  1(0-2-1) 
  Seminar in Nursing Administration 
 หลกัการสัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นทางการบริหารการพยาบาลบนพ้ืนฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จัด
สมัมนา สรุปผลการสมัมนา เสนอแนะเชิงโยบายและการท าวจิยัต่อไป 
 Principles of seminar, analysis of issues in nursing administration based on evidence base, organize a seminar, 
seminar summary, policy and research recommendations  
 *  แผน ก 2 ลงทะเบียนแบบ Audit 
 
หมวดวชิำเลือก 
642-771 ปฏิบัตกิำรทบทวนเพ่ือบูรณำกำรงำนวจิยั 3(0-9-0)    
 Integrative Research Review Practice    
 ปฏิบติัการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลทางการพยาบาลและสุขภาพ และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้ งเขียนรายงานในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา   
 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 under an advisor’s 
supervision   



 

642-772 กำรวจิยัทำงกำรพยำบำลเชิงคุณภำพ     3((2)-2-5)    
 Qualitative Nursing Research   
 ปรัชญา แนวคิดการวจิยัเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวจิยั การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจยัเชิงคุณภาพ การ
เก็บขอ้มูล การจดัการขอ้มูล วเิคราะห์ แปลความ อภิปราย และเขียนรายงาน ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 Philosophy, concept of qualitative research; proposal writing; trustworthiness; data collection; data 
management; analysis, interpretation, discussion and writing a qualitative research report 
   
642-778  ผู้ประกอบกำรธุรกจิสุขภำพ           3((3)-0-6)    
  Entrepreneurship in Healthcare Business 
 มุมมองเชิงธุรกิจ การเป็นผูป้ระกอบธุรกิจสุขภาพ แนวคิดตลาดสุขภาพ การวิเคราะห์ตน้ทุน  กฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสุขภาพ 
 Business model, entrepreneurship in healthcare business, healthcare marketing, cost analysis, legal 
environment and ethics in healthcare business 
   
642-779    กำรพยำบำลทำงคลนิิกส ำหรับผู้บริหำรกำรพยำบำล                         3((3)-0-6)   
                  Clinical Nursing Care for Nurse Administrator 
 แนวคิดภาวะผูน้ าทางคลินิก การพยาบาลแบบองคร์วม การดูแลผูป่้วยภาวะเฉียบพลนั การดูแลผูป่้วยเร้ือรัง การ
ดูแลผูสู้งอาย ุการใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละนวตักรรม การท างานร่วมกบัสหวิชาชีพและเครือข่ายเพ่ือพฒันาคุณภาพการ
พยาบาล 
 Concept of clinical leadership, holistic nursing care, providing nursing care for patients with acute and chronic 
conditions, elderly care, evidence-based and innovation, inter-professional and networking practice for improving quality 
of care   
  
หมวดวชิำวทิยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์  
642-781 วทิยำนิพนธ์                                                          12(0-36-0) 
 Thesis  
 ปฏิบติัการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารการพยาบาล สร้างองคร์วมรู้ดา้นการบริหารการพยาบาล เตรียมผลงานเพ่ือ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ภายใตก้ารดูแลและใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  
 Conduct research in nursing administration, develop body of knowledge in nursing administration, prepare 
manuscript for publication under supervision and guidance of thesis advisors   
 
*642-791 สำรนิพนธ์                                                        6(0-18-0) 
 Minor Thesis  
 การศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทางการบริหารการพยาบาลในหัวขอ้ท่ีเลือกสรร และเขียนผลงาน
วชิาการ ภายใตก้ารดูแลและใหค้ าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์        
            Inquiry study, analyze and synthesize knowledge, writing academic article in nursing administration under 
supervision and guidance of minor thesis advisors   
* ส ำหรับแผน ข 
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