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1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่างๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการบริหารการพยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการมี
สมรรถนะ และความสามารถระดับสูง เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการสมัยใหม่ ควบคู่กับการบูรณา
การศาสตร์ทางการพยาบาล การบริหารจัดการทางการพยาบาล และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาภาวะ
ผู้นา การเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่ างสร้างสรรค์ เพื่อ
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม การออกแบบการบริหารจัดการ
ทางการพยาบาลและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมของหน่วยงานองค์กร
รวมทั้งการพัฒนาความสามารถในการทาวิจัย การส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิ บัติตนอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในสถานบันการศึกษาและที่ทางานควบคู่กัน ตลอดจนการจัดระบบที่

เอื้อต่อการนาผลการศึกษาในหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด เพื่อนามาใช้เทียบ
โอนผลการศึกษากับรายวิชาในหลักสูตร
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
(1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาล รวมทั้ง
ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง สามารถที่จ ะใช้วิจารณญาณอย่างลึ กซึ้งในการประยุ กต์แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาลและหรือในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เพื่อให้การบริการพยาบาลมี
คุณภาพและเกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
(2) สามารถวิเคราะห์ และน าทฤษฏีที่เกี่ย วข้องมาประยุกต์ ในการบริห ารจัดการด้านต่างๆ ตลอดจนการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาล การบริห ารการพยาบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กร
พยาบาล การกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจการพยาบาล การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้
(3) สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์ของ
การบริหารการพยาบาลได้
(4) สามารถท าวิ จั ย ทางด้ า นการจั ด การทางการพยาบาล และการบริ ห ารการพยาบาล ในฐานะที่ เ ป็ น
นักวิชาการ นักบริหาร และนักวิจั ยทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและการ
บริหารพยาบาลได้
(5) สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหาร
และระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้
(6) สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง
(7) ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการพยาบาล แสดงออกตามบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม
(8) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบสุขภาพและการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการ
พยาบาล และ ร่ ว มกับ บุ คลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิช าชีพ ให้ มีคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(9) เป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล ในการประกอบธุรกิจสุขภาพรูปแบบต่างๆ
(10) เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม
(11) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผน ข
(1) มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการบริหารทั่วไป และการบริหารการพยาบาล รวมทั้ง
ศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ย วข้อง สามารถที่จ ะใช้วิจารณญาณอย่างลึ กซึ้งในการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องในการบริหารการพยาบาล เพื่อให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ท างสุขภาพที่ดี
แก่ผู้ใช้บริการ
(2) สามารถวิเคราะห์ และน าทฤษฏีที่เกี่ย วข้องมาประยุกต์ ในการบริห ารจัดการด้านต่างๆ ตลอดจนการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาล การบริห ารการพยาบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารองค์กร
พยาบาล การกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจการพยาบาล การจัดการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุคสมัยและภาวการณ์ที่ผันแปรได้
(3) สามารถประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล และการประเมินผลลัพธ์ของ
การบริหารการพยาบาลได้
(4) สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการบริหาร
และระบบการให้บริการทางการพยาบาลได้
(5) สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการพยาบาล การบริหารการพยาบาลให้แก่บุคคลในวิชาชีพ และบุคคลอื่นได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง
(6) ปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารการพยาบาล แสดงออกตามบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารการพยาบาลได้อย่าง
เหมาะสม
(7) เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบการพยาบาลในระดับต่างๆ ระบบการบริหารการพยาบาล
และระบบสุขภาพ ร่วมกับบุคลากรในทีมการพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ให้มีคุณภาพการปฏิบัติการ
พยาบาลที่เป็นเลิศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ นโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
(8) เป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล ในการประกอบธุรกิจสุขภาพรูปแบบต่างๆ
(9) เป็นแบบอย่างที่ดี ในการสนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาสังคม
(10) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Health system and Nursing leadership
NU 127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2(2-0-4)
2(2-0-4)
Theories and Concepts in Nursing

NU 927 101

การจัดการองค์การพยาบาล
Nursing Organizational Management
NU 927 102 การจัดการคุณภาพทางการพยาบาลและการ
บริหารความปลอดภัยในผู้ป่วย
Nursing Quality Management and Patient
Safety Management
NU 927 103 การจัดการทรัพยากรสุขภาพและการพยาบาล
Health and Nursing Resources
Management
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6)

3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

10
10

13
13

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

NU 127 103

NU 127 104
NU 927 104
NU 927 105

NU 927 201

XXX XXX

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล
Research and Research Utilization in
Nursing
สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
การเป็นผู้ประกอบการทางการพยาบาล
Nursing Entrepreneurship
สัมมนาประเด็นคัดสรรการบริหารการ
พยาบาล
Seminar in Selected Nursing
Administration Issues
ปฏิบัติการบริหารองค์การทางการพยาบาล
Practice in Nursing Organizational
Administration
วิชาเลือกทางคลินิก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

หน่วยกิต หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(1-2-4)

2(1-2-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(0-9-0)

3(0-9-0)

3(2-4-6)
14

3(2-4-6)
14

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

24

27

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

NU 927 202
NU 127 899
NU 127 897
XXX XXX

ปฏิบัติการภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Nursing Leadership Practicum
วิทยานิพนธ์
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
วิชาเลือก
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
3(0-9-0) 3(0-9-0)
6

-

-

3

9
33

3(3-0-6)
9
36

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

NU 127 899
NU 127 897

วิทยานิพนธ์
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
6
-

3

6
39

3
39

