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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม 

(Progressivism) โดยใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันา
จากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้ด้วยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบัติ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ย คณะพยาบาลศาสตร์มี
พนัธกิจดา้นการศึกษาในระดบัสูงท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางการพยาบาลดว้ยกระบวนการวิจยัรัดกุมเพื่อ
การดูแลอย่างต่อเน่ืองในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคของบุคคลทุกช่วงวยั การจดัการและการดูแลผูเ้จ็บป่วยและ
ครอบครัวทั้งในภาวะเฉียบพลนั เร้ือรัง และเขา้สู่ระยะทา้ยของชีวิต การพฒันาระบบการพยาบาลและระบบสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งน้ีการจดัการเรียนการสอนให้ความส าคญักบัการพฒันานกัศึกษา
ใหมี้คุณลกัษณะใฝ่รู้แสวงหา รู้จกัใชก้ารคิดวเิคราะห์อยา่งมีวจิารณญาณ รอบรู้และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเป็นอิสระ 
ไม่ยอ่ทอ้ สามารถเปล่ียนแปลงกรอบคิดเดิมสู่การสร้างความหมายใหม่จากการเรียนรู้และประสบการณ์เพ่ือการพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง (transformative learning) และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 น้ีใหค้วามส าคญั
กับวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (problem-based 
Learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ (project-based learning) และการเรียนรู้โดยการบูรณาการดา้นบริการสงัคม 
(service integrated learning) รวมทั้ งบ่มเพาะนักศึกษาให้ยึดพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการเรียนรู้และพฒันาตนเองและ
สังคม ทั้ งน้ีปรัชญาการจดัการศึกษาของหลกัสูตรมีความสัมพนัธ์กับปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลยั รวมทั้ ง
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกิจของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์และคณะฯ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวตักรรมทางการพยาบาลบนพ้ืนฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวยัท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 

1.1 วิเคราะห์วิจารณ์ความรู้อย่างลึกซ้ึงในปรัชญาศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จริยศาสตร์ ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง และกลวิธีในการพฒันาศาสตร์ทางการพยาบาล รวมทั้งการ
วิจัยในประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเป็นอยู่และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพโลกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูท่ี่ดีในทุกช่วงชีวติของประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 



1.2 สังเคราะห์องค์ความรู้อย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับการพยาบาลเพ่ือแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีในทุกช่วงวยัของประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 

1.3 ออกแบบ ด าเนินการ และจดัการสารสนเทศในการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นสุขภาพเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและพฒันาวชิาชีพ 

1.4 เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการดูแลสุขภาพ
ประชาชนและพฒันาวชิาชีพ และการเปล่ียนแปลงนโยบายดา้นสุขภาพ 

PLO 2 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางวิชาการและการวิจยัในวิชาชีพหรือทีมสหสาขาวิชาเพื่อสร้างและขบัเคล่ือนการพฒันา
ผลลพัธ์และช้ีน านโยบายสุขภาพ 

2.1 แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคร่์วมกบัทีมและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพโลก
และการพฒันาวชิาชีพ 

2.2 มีภาวะผูน้ าในการด าเนินการทั้งดา้นวชิาการและการวจิยัภายในสาขาวชิาหรือขา้มศาสตร์สาขา 
2.3 ท างานร่วมกบัเครือข่ายในวชิาชีพและสหสาขาวชิาชีพ เพ่ือจดัการปัญหาสุขภาพของประชาชนดว้ยองคค์วามรู้

ดา้นวชิาการและวจิยั เพ่ือประโยชน์แก่สงัคม และวชิาชีพ 
2.4 เป็นพ่ีเล้ียงใหผู้อ่ื้นในการพฒันางานวจิยั และนวตักรรมทางการพยาบาลและสุขภาพ 

PLO 3 เป็นแบบอยา่งในการประพฤติปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพและจริยธรรมการวจิยั 
 3.1 วเิคราะห์ประเด็นจริยธรรมท่ีซบัซอ้นทางการพยาบาลและการวจิยั 
 3.2 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ทั้งในดา้นวชิาการ การวจิยั และวชิาชีพ 
 3.3 ท าหนา้ท่ีแทนวชิาชีพหรือองคก์รวชิาชีพ (professional advocacy) ใหว้ชิาชีพไดรั้บความเช่ือถือและศรัทธา 
PLO 4 แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือปรับเปล่ียนวธีิคิดของตนเองจากการเรียนรู้และประสบการณ์ 
(transformative learning) 
PLO 5 มีส่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพและสงัคมโดยยดึมัน่ในการท าประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษยแ์ละค านึงถึงพหุวฒันธรรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  54 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  14 หน่วยกติ 
641-811 ปรัชญาพยาบาลศาสตร์  2((2)-0-4) 
 Philosophy of Nursing Science 
641-812 การพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล  3((3)-0-6) 
 Nursing Knowledge Development 
641-813 ภาวะผูน้ าทางการพยาบาลในระบบสุขภาพโลก  2((2)-0-4) 
 Nursing Leadership in Global Health System 
641-814 การวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูงทางการพยาบาล  2((1)-2-3) 
 Advanced Qualitative Research in Nursing 
641-815 ชุดวชิาสถิติขั้นสูงและการวจิยัเชิงปริมาณทางการพยาบาล  5((4)-2-9) 
 Module: Advanced Statistics and Quantitative Research in Nursing 

2. หมวดวชิาเลือก  4 หน่วยกติ 
1) กลุ่มวชิาเลือกท่ีเนน้เน้ือหาวชิาการ (Substantive Knowledge) 
641-921 การศึกษาดว้ยตนเอง  2(0-2-4) 
 Independent Study 
641-922 การบ าบดัดว้ยวถีิตะวนัออก  2((1)-2-3) 
 Eastern Therapies 
641-923 องคร์วมและนวตักรรมการดูแลสุขภาพ  2((1)-2-3) 
 Holism and Innovation in Health Care 
2) กลุ่มวชิาเลือกท่ีเนน้ระเบียบวธีิวจิยั (Research Methodology) 
641-931 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพขั้นสูง  2((1)-2-3) 
 Advanced Qualitative Data Analysis 
641-932 การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  2((1)-2-3) 
 Participatory Action Research 
641-933 การวดัในงานวจิยัทางการพยาบาล  2((1)-2-3) 
 Measurement in Nursing Research 
641-934 พหุตวัแปรและการวเิคราะห์ขอ้มลู  2((1)-2-3) 
 Multivariate and Data Analysis 
941-935 การเขียนทุนวจิยัและการตีพิมพ ์  2((1)-2-3) 
 Writing for Research Grant and Publication 
641-936 การวจิยัผสานวธีิ  2((1)-2-3) 
 Mixed Methods Research 
 
 
 



3. หมวดวชิาสัมมนา  2 หน่วยกติ 
641-816* สมัมนาวทิยานิพนธ์ 1  1(0-2-1) 

 Seminar in Doctoral Thesis I 
641-917* สมัมนาวทิยานิพนธ์ 2  1(0-2-1) 
 Seminar in Doctoral Thesis II 
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  36-54 หน่วยกติ 
641-981 วทิยานิพนธ์  54(0-162-0) 
 Thesis  
641-991 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แบบ 1.1 (54 หน่วยกติ) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
641-816 สมัมนาวทิยานิพนธ์  1* 1(0-2-1) 
641-981 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0)  
หมายเหต ุ*ลงทะเบียนไม่นบัหน่วยกิต และจดัโครงการ research day เพื่อพิจารณาหวัขอ้วจิยั 

ภาคการศึกษาที ่2 
641-981 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
หมายเหต ุจดัโครงการ research camp และสอบวดัคุณสมบติั (QE) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
641-981 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0)  
หมายเหต ุจดัโครงการ research day และ research camp เตรียมสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ (proposal) และเขียนบทความวจิยั
ส าหรับตีพิมพ ์เร่ืองท่ี 1 

ภาคการศึกษาที ่2 
641-981 วทิยานิพนธ์ 10(0-30-0)  
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
641-917 สมัมนาวทิยานิพนธ์ 2* 1(0-2-1)  
641-981 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
หมายเหต ุ*ลงทะเบียนไม่นบัหน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2 
641-981 วทิยานิพนธ์ 7(0-21-0) 
หมายเหต ุจดัโครงการ research camp เตรียมสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ และเขียนบทความวจิยัส าหรับตีพิมพ ์เร่ืองท่ี 2 



แบบ 2.1 (54 หน่วยกติ) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
641-811 ปรัชญาพยาบาลศาสตร์ 2((2)-0-4) 
641-812 การพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 3((3)-0-6) 
641-813 ภาวะผูน้ าทางการพยาบาลในระบบสุขภาพโลก 2((2)-0-4) 
641-816* สมัมนาวทิยานิพนธ์ 1 1(0-2-1) 
หมายเหต ุ*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต และ จดัโครงการ research day เพื่อพิจารณาหวัขอ้วจิยั 

ภาคการศึกษาที ่2 
641-814 การวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูงทางการพยาบาล 2((1)-2-3) 
641-815 ชุดวชิาสถิติขั้นสูงและการวจิยัเชิงปริมาณทางการพยาบาล 5((4)-2-9) 
641-93X วชิาเลือกในกลุ่มท่ีเนน้ระเบียบวธีิวจิยั 2(x-x-x) 
641-991 วทิยานิพนธ์ 2(0-6-0) 
หมายเหต ุจดัโครงการ research camp และสอบวดัคุณสมบติั (QE) 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
641-991 วทิยานิพนธ์ 7(0-21-0) 
หมายเหต ุจดัโครงการ research day เตรียมสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ (proposal) 

ภาคการศึกษาที ่2 
641-991 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0)  
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
641-917* สมัมนาวทิยานิพนธ์ 2 1(0-2-1) 
641-991 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
หมายเหต ุ*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที ่2** 
641-991 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
หมายเหต ุ** จดัโครงการ research camp เพ่ือเขียนบทความวจิยัส าหรับตีพิมพ ์และเตรียมสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 สร้างองค์ความรู้ งานวจิยั และนวตักรรมทางการพยาบาลบนพื้นฐานของศาสตร์ทางการพยาบาล ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง และศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวยัทีม่คีวาม
หลากหลายทางวฒันธรรม 
1.1 วิเคราะห์วิจารณ์ความรู้อย่าง
ลึกซ้ึงในปรัชญา ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จริยศาสตร์ ศาสตร์ท่ี เก่ียวข้อง 
และกลวิธีในการพัฒนาศาสตร์
ทางการพยาบาล รวมทั้ งการวิจยั
ในประเด็นปัญหาส าคญัท่ีเป็นอยู่
และแนวโน้มในอนาคต เพื่ อ
ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาสุขภาพ
โลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยู่ท่ี
ดีในทุกช่วงชีวิตของประชาชนท่ี
มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
วฒันธรรม 
1.2 สังเคราะห์องค์ความรู้อย่าง
ลึกซ้ึงเก่ียวกับการพยาบาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและความต้องการ
ดา้นสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี
ในทุกช่วงวยัของประชาชนท่ีมี
ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
1.3 ออกแบบ ด าเนินการ และ
จัดการสารสนเทศในการวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งด้านสุขภาพเพ่ือพฒันา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
พฒันาวชิาชีพ 
1.4 เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

1) ประเมินความพร้อมและสมรรถนะของ
ผูเ้รียนก่อนเร่ิมเขา้สู่การเรียน
2) ก าหนด pre-requisite knowledge ผ่าน
การเรียนศึกษาด้วยตนเอง (Self-directed
learning)
3 ) จัด ก าร เรี ยน การสอนแบบ  active
learning เช่ น  ก ารอ ภิป ราย  วิ เค ร าะ ห์
วิพ ากษ์  วิจ ารณ์ ในชั้ น เรียน  และทาง
LMS@PSU การสัมมนา การศึกษาด้วย
ตนเอง การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
การจดัท ารายงานการศึกษาเป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม
4) จัดการให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง ในการท าวจิยัทางการพยาบาล ศาสตร์
ท่ีเก่ียวข้อง และประเด็นปัญหาส าคัญท่ี
ก าลงัเกิดข้ึนในวิชาชีพในระดับชาติและ
ระดบัสากล
5) จัดให้มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู ้มี
ประสบการณ์ในสาขาท่ี เก่ียวข้อง การ
สะท้อนคิดการเรียนรู้ (virtual conference
with experts)
6) ท าสโมสรวารสาร (Journal club)
7) มอบหมายในนกัศึกษาท าวิเคราะห์และ
วิ จ าร ณ์ อย่ าง มี วิ จ ารณญ าณ  (Critical
review) ในหวัขอ้ท่ีเลือกสรร
8) จดัอภิปราย/สัมมนาในประเด็นปัญหา

1) ประเมินจากการน าเสนอ อภิปราย
และสมัมนา
2) ประเมินจากการเขียนรายงาน /
บทความวชิาการ
3) ประเมินจากการสะทอ้นการเรียนรู้
ในลกัษณะการใช้และการสร้างองค์
ความรู้ในสาขาวิชาตามประเด็นท่ี
เลือกสรรทางการพยาบาล
4) ประเมินการสอบวดัคุณสมบติั การ
สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบ
ป้องกนัวทิยานิพนธ์
5) ประเมินผลงานจากท่ีได้รับการ
ตอบรับตีพิมพ ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดูแลสุขภาพประชาชนและพฒันา
วิชาชีพ และการเปล่ียนแปลง
นโยบายดา้นสุขภาพ 

ด้านองค์ค วาม รู้และวิชาชีพท างการ
พยาบาลท่ีซับซ้อนและออกแบบวิธีการ
แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ยวธีิใหม่ๆ 
9) สัมมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวจิยั 
10) มอบหมายให้เขียนการสะทอ้นคิดการ
เรียนรู้ 
11) มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงการ
วิท ย านิ พน ธ์ต ามหั วข้อ ท่ี เลื อ กส รร 
(capstone project) 
12) จัดกิจกรรมวิจัย Research activities 
ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการวจิยั 
หรือประเด็นท่ีเลือกสรร 
13) จัด นิทรรศการวิจัยของนักศึกษา 
Research exhibition ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
วชิาการ PhD annual conference 
14) มอบหมายให้นักศึกษาเขียนบทความ
ทางวชิาการเพ่ือเผยแพร่ 
1 5 )  ให้ นั ก ศึ ก ษ า เป็ น ผู ้ ช่ ว ย วิ จั ย ใน
โครงการวิจัยของอาจารย์ในคณะโดยมี
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเป็นพ่ีเล้ียง 
16) ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์วิจารณ์ งานวิจัย 
งานวิชาการ/ระบบสุขภาพจากสถานการณ์
ตัวอย่าง  รวมทั้ งการวิ เคราะห์ ในการ
ก าหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ 
17) จัดกิจกรรมน าเสนอผลการวิเคราะห์
และอภิปรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพและ
สุขภาพของประชาชน 
18) เปิด Forum ประเด็นดา้นการวิจยัและ
จริยธรรมทาง LMS@PSU และมอบหมาย
ใหน้กัศึกษาทุกชั้นปี ไปเขา้ร่วมอภิปราย 
19) ใหค้  าปรึกษาในคน้หาความรู้อยา่งเป็น
ร ะ บ บ  ( systematic inquiry) วิ เค ร าะ ห์ 
วพิากษ ์จุดแขง็และจุดอ่อนในงานวชิาการ 
ก ารส ร้ างอ งค์ ค ว าม รู้  แล ะ ส่ ง เส ริ ม
กระบวนการคิดและปรับกระบวนการคิด 
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PLO2 แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางวชิาการและการวจิยัในวชิาชีพหรือทมีสหสาขาวชิาเพ่ือสร้างและขับเคล่ือนการพฒันา
ผลลพัธ์และช้ีน านโยบายสุขภาพ 
2.1 แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกับทีมและให้ขอ้เสนอแนะ
เพื่ อ ป ระกอบ ก ารตัด สิ น ใจ
เก่ียวกับปัญหาสุขภาพโลกและ
การพฒันาวชิาชีพ 
2.2 มีภาวะผูน้ าในการด าเนินการ
ทั้ งด้ าน วิช าการและการวิจัย
ภายในสาขาวิชาหรือขา้มศาสตร์
สาขา 
2.3 ท างานร่วมกับเครือข่ายใน
วิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
จั ด ก าร ปั ญ ห า สุ ข ภ าพ ข อ ง
ประชาชนด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิชาการและวิจัย เพื่อประโยชน์
แก่สงัคม และวชิาชีพ 
2.4 เป็น พ่ี เล้ียงให้ผู ้อ่ืนในการ
พัฒนางานวิจัย และนวตักรรม
ทางการพยาบาลและสุขภาพ 

1) มอบหมายใหน้กัศึกษาจดัท า Policy 
brief ในประเด็นสุขภาพท่ีสนใจศึกษา 
2) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาชีพและสังคมกบันักศึกษาต่างสถาบนั
ทั้ งในและต่ างประเทศและ/ห รือ เป็น
สมาชิกเครือข่ายวชิาชีพ 
3) จัดและ /ห รือ ส่ ง เส ริมการ เข้า ร่ วม
กิจกรรมเครือข่ายทางวิชาการในและนอก
คณะระหว่างนักศึกษาปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษา ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น  จัดกิจกรรมประชุม
วิชาการร่วมกันกับเครือข่ายการสัมมนา
ผา่นระบบทางไกล 
4) ก าหนดให้ท าแผนการด าเนินงานของ
ตนเองและรายงานความกา้วหนา้ในการท า
วิทยานิพน ธ์และวางแผนการพัฒนา
ทางดา้นวชิาการของตนเองทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 
5) ก าหนดให้มีการสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์กับผูน้ าวิชาชีพ 
กิจกรรมเครือข่ายวชิาในและนอกคณะ 
6) สนับสนุนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ใน
กิจกรรมสมัชชาสุขภาพทั้ งในระดับ
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
7) จัดการเรียนการสอนในลักษณะการ
ท างานเป็นทีม/หุ้นส่วนและกิจกรรมใน
การวจิยัของอาจารย ์
8) ส่งเสริมการมีประสบการณ์การเรียน
และการวจิยัในต่างประเทศ 
9) มอบหมายให้นักศึกษาท าโครงการ
วทิยานิพนธ์ตามหวัขอ้ท่ีเลือกสรร 

1) ประเมินแบบรายงาน 
2) ประเมินการน าและร่วมอภิปราย
กลุ่ม 
3) ประเมินการเขา้ร่วมการรายงาน
ความกา้วหนา้ในงานวทิยานิพนธ์ 
4) ประเมินการเขียนแผนการพฒันา
ทางดา้นวชิาการของตนเองทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 
5) ประเมินผลการเขา้ร่วมกิจกรรม
เครือข่ายหรือเพ่ิมพนูประสบการณ์
การเรียนและการวจิยัในต่างประเทศ
การปฏิบติังาน 
6) ประเมินตนเองและประเมินเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนเก่ียวกบัสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบุคคล ความรับผิดชอบ และ
การมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิก
เครือข่าย 
7) พฤติกรรมผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึง
ภาวะผูน้ า 
8) การไดรั้บการตอบรับเพื่อน าเสนอ 
หรือเขา้ร่วมในกิจกรรมประชุม
วชิาการในฐานะผูร่้วมอภิปราย 
9) รายงานการสะทอ้นคิด 
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10) ส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมและ
เป็นผูน้ าในกิจกรรมวิชาการทั้ งในระดับ
ทอ้งถ่ินระดบัชาติและระดบันานาชาติ 
11) จดักิจกรรมการเขา้ค่ายพฒันาผูน้ า 
12) ใชค้  าถามในการช้ีน ากระบวนการคิด
เก่ียวกบัประเด็นท่ีเลือกสรรและหาคน้หา
วิธีการแกไ้ขปัญหา และให้เหตุผลถึงการ
ตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหานั้น ๆ 
13) จัดการประชุมวิชาการ PhD annual 
conference โดยมีนักศึกษาร่วมในการจัด
กิจกรรม 
14) Case Method โดยการใช้สถานการณ์
ตวัอยา่งเพ่ือเป็นโจทยใ์นการวิเคราะห์และ
ค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพ หรือภาวะผูน้ า 
15) ให้นักศึกษาน าการจัดสัมมนาทาง
วชิาการทั้งในรายวชิา Seminar in Doctoral 
Thesis และ/หรือจัด เป็นกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรอ่ืน ๆ เช่น journal club 
16) มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีการศึกษา
ท่ีสูงกวา่ ท าหนา้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียง ใหค้  าปรึกษา
นักศึกษาชั้ น ปี ท่ี  1 และ 2 ในเร่ืองการ
พฒันาโครงการวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ 
17) มอบหมายให้นักศึกษาสังเกตการ
ท างานของผูบ้ริหารระดับสูงในลกัษณะ 
shadowing และเขียนสะท้อนคิดถึงการ
เรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน 
18) ให้ค  าปรึกษาและข้อมูลยอ้นกลับใน
เวลาท่ีเหมาะสม 
 
 

PLO3 เป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิัตติามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพและจริยธรรมการวจิยั 

3.1 วิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมท่ี
ซบัซอ้นทางการพยาบาลและการ
วจิยั  

1) ช้ีแจงความส าคัญและข้อปฏิบัติทาง
จริยธรรมทั้ งในการเรียนการสอน การ
ด าเนินการวิจยัและวฒันธรรมองค์กรและ

1) ประเมินความรับผิดชอบและตรง
ต่อเวลาในการเข้าเรียนและการส่ง
งาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3.2 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง
ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ทั้ งในด้านวิชาการ การวิจัย และ
วชิาชีพ 
3.3 ท าหน้าท่ีแทนวิชาชีพหรือ
อ งค์ ก ร วิ ช า ชี พ  (professional 
advocacy) ให้วิชาชีพไดรั้บความ
เช่ือถือและศรัทธา 
 
 

บทลงโทษ 
2 )  เป็ น แบบอย่ างให้ ผู ้ เ รี ยน ใน การ
ประพฤ ติป ฏิบั ติ ต ามห ลักจ ริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมการวิจยั 
และเนน้ย  ้าถึงความส าคญั 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน Case 
methods ให้ ผู ้ เ รี ยน มี ส่ วน ร่วม ในการ
อ ภิป รายวิ เค ราะ ห์  และตัด สิน ใจใน
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม การเคารพ
ทรัพยสิ์นทางปัญญา สถานการณ์ปัญหา
ทางการพยาบาลท่ีมีความซับซ้อน การ
ผลิตผลงานวจิยั และผลงานทางวชิาการ 
4) ก าหนดอภิปรายกลุ่มห รือสัมมนา
เก่ียวกบัประเด็นขอ้บกพร่องทางจริยธรรม
เพ่ือการทบทวนและแกไ้ขปัญหาและแนว
ทางการเป็นผูน้ าด้านการพฒันาและช้ีน า
สงัคม 
5) สนับสนุนให้ผูเ้รียนจดัโครงการพฒันา
วิชาชีพ/สังคมหรือมีส่วนร่วมในการจัด
โครงการพฒันาวชิาชีพ/สงัคม  
6 ) ก าห น ดให้ เข้ า รับ ก ารอบ รมด้ าน
จริยธรรมทางการวิจยัในมนุษยแ์ละไดรั้บ
เอกสารรับรองการอบรมก่อนการสอบ
โครงร่างวทิยานิพนธ์ 
7) ก าหนดให้รายงานทุกช้ินผ่านการตรวจ
การคัดลอกผลงานในโปรแกรม และผล
การตรวจผา่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
8 ) ส นั บ ส นุ น ก าร เป็ น ตั ว แท น ขอ ง
หลกัสูตร/คณะให้เขา้ร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ เพื่อน าเสนอขอ้คิดเห็นในการ
พฒันาวชิาชีพ 
9) สนับสนุนให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และสะท้อนคิดเก่ียวกับการเรียน รู้ใน
ประเด็นทางจริยธรรมท่ีก าหนดข้ึนและให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั 

2) ตรวจสอบจากผลงานทางวิชาการ
ท่ีนักศึกษาท าในรายวิชาต่าง ๆ เช่น 
รายงาน โครงการ วิทยานิพนธ์ โดย
ใชโ้ปรแกรม Turnitin  
3) ประเมินจากการอภิปราย การ
สังเกต แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม 
แบบบนัทึก แบบประเมินและแบบวดั
ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นจริยธรรมท่ี
ซบัซ้อนโดยประเมินจากตนเอง กลุ่ม
เ พ่ื อ น อ าจ า ร ย์  อ า จ า ร ย์ พ่ี เ ล้ี ย ง 
ผูใ้ชบ้ริการ และชุมชน 
4) แบบประเมินการน าและการร่วม
สมัมนา 
5) ประเมินโครงการพัฒนาวิชาชีพ/
สั งคมห รือ มี ส่ วน ร่วมในการจัด
โครงการพฒันาวชิาชีพ/สงัคม 
6) หนังสือรับรองการผ่านการอบรม
จริยธรรมในการวจิยัในมนุษย ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
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PLO 4  แ ส ว งห าค ว าม รู้ แ ล ะ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ 
(transformative learning) 

1) Case Method โดยการใช้สถานการณ์
ตวัอยา่งเพ่ือเป็นโจทยใ์นการวิเคราะห์และ
คน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา   
2) enquiry-based learning โดยให้
นกัศึกษาทบทวนองคค์วามรู้เพ่ือพฒันาสู่
โจทยว์จิยัส าหรับออกแบบวจิยัการท า
วทิยานิพนธ์ 
3) Virtual forum for students’ discussions 
เปิดช่องทางการอภิปรายระหวา่งนกัศึกษา
ผา่นระบบสารสนเทศ 
4) Virtual forum for class discussions เปิด
ช่องทางการอภิปรายในชั้นเรียนผา่นระบบ
สารสนเทศ 
5) 6 minutes Presentation 
6) Project-Organized Learning โดย
มอบหมายใหน้กัศึกษาพฒันาและด าเนิน
โครงการในประเด็นท่ีสนใจ 
7) จดักิจกรรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือ
เวทีแลกเปล่ียนรู้จากผู ้เช่ียวชาญ group 
learning/ learning from others 
8) Need-Based Learning โดยก าหนดให้
นักศึกษาตั้งเป้าหมายของการเรียนรู้ และ
ติดตามตนเองถึงพฒันาการของการบรรลุ
เป้าหมาย  
9) ก าหนดให้นักศึกษาจดัเก็บแฟ้มสะสม
งาน รายการท่ีตอ้งการเรียนรู้ และบันทึก
เหตุการณ์การเรียนรู้ (a personal portfolio, 
a to-learn list and record learning events)  
10) สนับสนุนให้เขา้ร่วมในกิจกรรมของ
องค์กรในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  
11) สนับสนุนให้เข้าร่วมในการประชุม
วชิาการ  
12) การตรวจสอบสมรรถนะ กระบวนการ

1) ประเมินการรับรู้สมรรถนะด้าน
การเรียน รู้ตลอดชีวิตเม่ือ ส้ินสุดปี
การศึกษา 
2 ) ก ารป ระ เมิ น โด ย เพื่ อน  (Peer 
assessment) 
3) การประเมินรายงานการสะทอ้นคิด 
(Reflective report) 
4) การประเมินการอภิปราย/การร่วม
อภิปราย (Discussion) 
5) การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
(Group process) 
6) แฟ้มสะสมงาน 
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คิดและวิ ธีการปรับป รุงตนเอง (Audit 
performance and improve performance 
through self-correction) 
13) ก าหนดให้เขียนการสะทอ้นคิดแบบมี
เป้าหมาย Focus reflection 
14) ก าหนดใหน้ าเสนอ Written 
articulation 
15) Guide practice เป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบติัดา้นการวจิยั 
16) การตั้งค  าถามเพ่ือกระตุน้การแสวงหา
ค าตอบและการกระตุ ้นให้นักศึกษาตั้ ง
ค าถาม the next questions 

PLO 5 มส่ีวนร่วมในการพฒันา
วชิาชีพและสังคมโดยยดึมัน่ใน
การท าประโยชน์เพ่ือเพ่ือนมนุษย์
และค านึงถึงพหุวฒันธรรม 

1) Case Method โดยการใชส้ถานการณ์
ตวัอยา่งเพ่ือเป็นโจทยใ์นการวเิคราะห์และ
คน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
2) กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในการเขา้ร่วม
กิจกรรมประโยชนเ์พ่ือเพ่ือนมนุษยท่ี์จดั
โดยคณะหรือมหาวทิยาลยัฯ 
3) จดัศึกษาดูงานการประยกุตใ์ชป้รัชญา
เศษฐกิจพอเพียงในการพฒันาคุณภาพชีวติ
ประชาชน 
4) เขียนสะทอ้นคิดและ learning log 
5) การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
(Project based learning) 
6) จดักิจกรรมเขา้ค่าย Value based 
camping เพ่ือส่งเสริมค านึงถึงพหุ
วฒันธรรม 
7) Virtual forum for students’ discussions 
เปิดช่องทางการอภิปรายระหวา่งนกัศึกษา
ผา่นระบบสารสนเทศ 
8) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

1) แบบประเมินการเขียนสะทอ้นคิด 
2) แบบประเมินรายงานการวเิคราะห์
สถานการณ์ตวัอยา่ง/การศึกษาดูงาน 
3) แฟ้มสะสมงาน 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต สำขำวชิำพยำบำลศำสตร์ (หลกัสูตรนำนำชำติ) 

หมวดวชิำบังคับ (Core Courses) 
641-811 ปรัชญำพยำบำลศำสตร์ 2((2)-0-4) 

Philosophy of Science Nursing 
ปรัชญาของการแสวงหาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ทั้ ง ศาสตร์ทางการพยาบาล ปรัชญาจริยศาสตร์ และปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง วธีิการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิดทางวทิยาศาสตร์ 
Various philosophies inquiries of sciences, including nursing sciences, ethics, sufficient economy; ways of 

knowing; scientific thinking process 
641-812 กำรพฒันำองค์ควำมรู้ทำงกำรพยำบำล 3((3)-0-6) 

Nursing Knowledge Development 
ศาสตร์การแสวงหาความรู้ส าหรับการพฒันาองค์ความรู้ทางการพยาบาล กลยุทธ์ในการสร้างทฤษฎีทางการ

พยาบาลโดยการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และดดัแปลงมโนทศัน ์ขอ้ความ วิเคราะห์ทฤษฎีและงานวจิยั การวเิคราะห์สถานการณ์
ความรู้ทางการพยาบาล ความจ าเป็นและแนวโนม้ของการพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล การวิเคราะห์และวิพากษก์าร
พฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล 

Scientific inquiries for nursing knowledge development; strategies in nursing theory development, including 
concept, statement, theory and research analysis, synthesis and derivation; situation analysis of nursing knowledge; 
essentials and trends of nursing knowledge development; analysis and critique of nursing knowledge development 
641-813 ภำวะผู้น ำทำงกำรพยำบำลในระบบสุขภำพโลก   2((2)-0-4) 

Nursing Leadership in Global Health System 
ทฤษฎีภาวะผูน้ าและภาวะผูน้ าทางการพยาบาล ความเหมือนและความต่างขา้มวฒันธรรมในภาวะผูน้ าทาง

สุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบสุขภาพโลก นโยบายสุขภาพ การพฒันานโยบายสุขภาพ   เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การวจิยัเชิง
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งประเด็นและแนวโน้มของสุขภาพโลก แนวคิดสหสาขาวิชาชีพ บทบาทของผูน้ าทางการพยาบาลท่ีใน
กระบวนการพฒันานโยบายสุขภาพ ความทา้ทายของบทบาทผูน้ าในสถานการณ์ดา้นสุขภาพในปัจจุบนัและอนาคต การมี
ส่วนร่วมของผูน้ าทางการพยาบาลในการพฒันาวชิาชีพ 

Leadership theories and nursing leadership; cross-cultural similarities and differences in health leadership; 
health care system and global health system; health policy development; health economics; policy research related to 
Issues and trends of global health; the concepts of interprofessionalism; nurse leaders’ roles related to health policy 
development; challenges of leadership roles in the current and future health care situations; nurse leaders’ engagement in 
nursing professional development 
641-814 กำรวจิยัเชิงคุณภำพขั้นสูงทำงกำรพยำบำล 2((1)-2-3) 

Advanced Qualitative Research in Nursing 
เปรียบเทียบความเหมือนความต่างในพ้ืนฐานทางปรัชญา เป้าหมายและระเบียบวิธีวจิยัของการวิจยัเชิงคุณภาพ

ประเภทต่าง ๆ การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการและการสังเคราะห์การวิจยัเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บขอ้มูลและการ



 

วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ความน่าเช่ือถือในการวจิยั ขอ้พิจารณาทางจริยธรรมในงานวจิยัเชิงคุณภาพ การเผยแพร่และการ
ใชป้ระโยชน์ผลงานวจิยัทางการพยาบาล การวพิากษง์านวจิยัเชิงคุณภาพท่ีสนใจ 
 Compare and contrast philosophical foundations, purposes, and methods among various qualitative 
approaches; qualitative integrative review and qualitative synthesis; qualitative data collection methods and analysis; 
trustworthiness; ethical consideration in qualitative research; dissemination and utilization of nursing research; critique of 
qualitative reports in the area of interest 
641-815 ชุดวชิำสถิตขิั้นสูงและกำรวจิยัเชิงปริมำณทำงกำรพยำบำล 5((4)-2-9)  
 Module: Advanced Statistics and Quantitative Research in Nursing 
 ปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน การผสานวิธี การพฒันากรอบ
แนวคิดการวิจยั ค  าถาม/สมมติฐานการวิจยั การออกแบบวิจยัเพื่อตอบโจทยว์ิจยัท่ีซบัซ้อน ความตรงและจริยธรรมการวิจยั 
ระเบียบวิธีวจิยั อ านาจการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือ การทดสอบขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูล การแปลค่าและการรายงานผลของสถิติขั้นสูงซ่ึงประกอบดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วม การถดถอยอย่างง่ายและหลายตัวแปร การถดถอยโลจิสติค การวิเคราะห์องค์ประกอบ การ
วิเคราะห์จ าแนกประเภท  การวิพากษง์านวิจยัทางการสุขภาพและพยาบาล การเผยแพร่และการใชป้ระโยชน์ของงานวิจยั
ทางการพยาบาล 
 Research problem; systematic review; meta-analysis; mixed method; development of framework, research 
question/hypothesis; quantitative research designs to solve complex problems; validity and ethics of research; research 
methodologies; power analysis; data collection, and evaluation of properties of instruments; testing of assumptions, data 
analysis, interpretation and report the results regarding to advanced statistics focusing on  analysis of variance and 
covariance, multiple regression, logistic regression, factor analysis and discriminant analysis; critique of quantitative 
health and nursing research in the area of interest; dissemination and utilization of nursing research 
 

หมวดวชิำสัมมนำ (Seminar courses) 
641-816 สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 1 1(0-2-1) 
 Seminar in Doctoral Thesis I 
 นกัศึกษาน าการสมัมนาภายใตค้  าปรึกษาของอาจารย ์คน้หาประเด็นทางการพยาบาลและวิธีการวิจยัท่ีเป็นไปได้
เพื่อวทิยานิพนธ์ 
 Student-led seminars with guidance from faculty or potential mentors; explore potential nursing foci and 
research methodology for thesis 
641-917 สัมมนำวทิยำนิพนธ์ 2 1(0-2-1) 
 Seminar in Doctoral Thesis II 
 นกัศึกษาน าการสัมมนาภายใตค้  าปรึกษาของอาจารยห์รือพ่ีเล้ียง อภิปรายประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
วจิยัและจริยธรรมจากการด าเนินการวจิยัภาคสนาม ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้ ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย   
 Student-led seminars with guidance from faculty or potential mentors; discussion on methodological and/or 
ethical issues raised from fieldwork experiences,  preliminary findings and policy recommendations 
 
 
 



 

หมวดวชิำเลือก (Elective Courses) 
641-921 กำรศึกษำด้วยตนเอง 2(0-2-4) 
 Independent Study 
 นักศึกษาช้ีน าตนเองเพ่ือการศึกษา และสังเคราะห์ความรู้ทางการพยาบาลและสาขาสุขภาพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วทิยานิพนธ์อยา่งลึกซ้ึงผา่นการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ ภายใตก้ารใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Self-directed to study and comprehensively synthesize knowledge from nursing and allied health on a topic 
related to thesis using systematic review under supervision of advisor 
641-922 กำรบ ำบัดด้วยวถิีตะวนัออก 2((1)-2-3) 
 Eastern Therapies 
 ทศันะปรัชญาตะวนัออกต่อธรรมชาติของการเยียวยาดา้นชีว-จิต-สังคม และจิตวิญญาณและสุขภาวะ หลกัการ
และวิธีการบ าบดัเพ่ือส่งเสริมการเยียวยาและสุขภาวะ การวิเคราะห์หลกัฐานเชิงประจกัษ์ประสิทธิผลของการบ าบดั และ
การบูรณาการการบ าบดัดว้ยวถีิตะวนัออกสู่สมัพนัธภาพดูแลในประชากรท่ีเลือกสรร 
 Eastern philosophic perspectives on the nature of bio-psycho-social-spiritual healing and well-being; 
principles and methods for promotion of healing and well-being; evidence-based analysis of therapeutic effectiveness; an 
integration of eastern modalities in a caring relationship for a selected population 
641-923 องค์รวมและนวตักรรมกำรดูแลสุขภำพ 2((1)-2-3) 
 Holism and Innovation in Health Care 
 ทศันะและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคร์วมและนวตักรรมในการดูแลสุขภาพ ออกแบบนวตักรรม และประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม วิธีการร่วมมือแบบสหสาขาวชิาชีพเพื่อการจดัการนวตักรรมในการดูแลสุขภาพส าหรับประชากร
ท่ีหลากหลายและบริบทหลากหลาย 
 Perspectives and theories related to holism and innovation in health care; design an innovation and apply 
appropriate technologies; collaborative interprofessional approach for innovation management in healthcare for diverse 
populations and settings 
641-931 กำรวเิครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพขั้นสูง 2((1)-2-3) 
 Advanced Qualitative Data Analysis 
 หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ความน่าเช่ือถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบ
กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ประเด็นจริยธรรมในการวิจยัเชิงคุณภาพ การจดัการและการจดัระเบียบขอ้มูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยตนเองและการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วย การฝึกปฏิบติัภาคสนามในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยวธีิท่ีเลือกสรร และการเขียนรายงานผลการวจิยั 
 Principles and modes of qualitative data collection; qualitative research rigor; qualitative data collection 
process design; ethical issues in qualitative research; data management and data organization; manual and software 
assisted qualitative data analysis; practice of qualitative data collection and analysis using a selected qualitative 
methodology; writing research findings   
641-932 กำรวจิยัเชิงปฏิบัตกิำรแบบมส่ีวนร่วม    2((1)-2-3) 
 Participatory Action Research 
 ประวติัศาสตร์และพ้ืนฐานทางปรัชญาของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ญาณวิทยาของการออกแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและองค์ประกอบ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิงปฏิบติัการ ฝึกออกแบบงานวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม   



 

 History and philosophical foundation of participatory action research; epistemological underpinnings of 
participatory action research and its component parts; participatory action research process; ethical issues involved in 
conducting participatory action research; designing participatory action research project 
641-933  กำรวดัในงำนวจิยัทำงกำรพยำบำล 2((1)-2-3) 
 Measurement in Nursing Research 
 หลกัและทฤษฎีการวดั การพฒันาและการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั การวิพากษเ์คร่ืองมือวิจยั ความตรงและ
ความเท่ียงของเคร่ืองมือ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ การวดัผลลพัธ์ในการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์ทางการพยาบาล 
 Principle and theory of measurement; research instrument development and evaluation of instrument quality; 
critique research instrument; validity and reliability of instrument; selection of instruments; outcome measures in 
researching related nursing phenomenon 
641-934 พหุตวัแปรและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 2((1)-2-3) 
 Multivariate and Data Analysis 
 ขอ้มูลพหุตวัแปรทางการพยาบาล สถิติพหุตวัแปร การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพหุตวัแปร การวเิคราะห์ปัจจยั 
การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับเชิงเส้น การแปลผลท่ีได ้การ
น าเสนอผล   
 Multivariate data in nursing; multivariate statistics; multivariate data analysis; factor analysis; structural 
equation modeling/ path analysis; multi-level linear model analysis; output interpretation; presentation of results 
641-935 กำรเขียนทุนวจิยัและกำรตพีมิพ์ 2((1)-2-3) 
 Writing for Research Grant and Publication 
 ทบทวนเชิงลึกของกระบวนการและส่วนประกอบของการเขียนขอทุนวจิยัและการเตรียมนิพนธ์ตน้ฉบบั ท างาน
กบัพ่ีเล้ียงดา้นการวจิยัและทีมวจิยัเพ่ือพฒันาเน้ือหาสาระ  
 In-depth review of processes and components of research grants and publications; work with research mentors 
and research teams to develop substantive content 
641-936 กำรวจิยัผสำนวธีิ 2((1)-2-3) 
 Mixed Methods Research 
 ประวติัศาสตร์และปรัชญาของการวจิยัผสานวธีิ ญาณวทิยาของการออกแบบวจิยัแบบผสานวธีิและองคป์ระกอบ 
วธีิการของการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ บูรณาการและรายงานขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่ง ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินการวิจยัแบบผสานวิธี การประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัทางการพยาบาลและทางสุขภาพ การเขียนและเผยแพร่การวิจยั
ผสานวธีิ 
 History and philosophy of mixed methods research; the epistemological underpinnings of both mixed methods 
designs and their component parts; methods for collecting, analyzing, integrating, and reporting data from multiple 
sources; issues involved in conducting mixed methods research; its application in nursing and health research; writing and 
publishing mixed methods research 
 
 
 
 
 



 

วทิยำนิพนธ์ Thesis (Plan 1.1) 
641-981 วทิยำนิพนธ์ 54(0-162-0) 
 Thesis 
 การทบทวนอยา่งเป็นระบบและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีสมัพนัธ์กบัความสนใจของนกัศึกษา การตรวจสอบอยา่งมีวจิาร
ญาณในองคค์วามรู้ทางการพยาบาลและปรัชญาท่ีหนุนน า การคน้หาค าตอบและขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัปรัชญา ทฤษฎี ระเบียบ
วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ท่ีสนใจ การพฒันาโครงร่างวทิยานิพนธ์และด าเนินการวจิยัโดยเนน้การพฒันาองคค์วามรู้ทางการ
พยาบาล หรือการทดสอบทฤษฎีภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา การน าเสนอผลการวิจยัในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
การเขียนตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 
 Systematically review and analysis relevant to student’s thesis topic; a 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; research presentation nationally or 
internationally; writing for international publication 
 

วทิยำนิพนธ์ Thesis (Plan 2.1) 
641-991 วทิยำนิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 พฒันาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ด าเนินการวิจยัโดยเนน้การพฒันาองคค์วามรู้ทางการพยาบาล หรือทดสอบทฤษฎี 
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา การน าเสนอผลการวจิยัในระดบัชาติหรือนานาชาติ การเขียนตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 
 Development of a nursing research proposal and conduct a research in the selected topic emphasizing nursing 
knowledge development or testing theory under a supervision research; presentation nationally or internationally; writing 
for international publication 
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