หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S.
3. วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
1) สามารถให้เหตุผลและตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ และปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมของการทาวิจัยและงานวิชาการตามมาตรฐานสากล
2) สามารถน าความรู้เชิงลึกและทันสมัยในเนื้อหาสาระของศาสตร์ทางการพยาบาลและองค์
ความรู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งในสั งคมโลก รวมทั้ งความรู้ในกระบวนการท าวิจัย และน าผลการวิจัย ไปใช้ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมและสังคม
3) สามารถบู รณาการศาสตร์ ท างการพยาบาลและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อ ง เพื่ อ พั ฒ นานวัต กรรม
ทางการพยาบาลและท าวิจั ย เพื่ อปรั บ ปรุ งผลลั พ ธ์ท างการพยาบาล รวมทั้ งมี ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลที่ซับซ้อน และเลือกใช้เครื่องมือในการ
ประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลและจัดการผลลัพธ์อย่างเหมาะสม
4) สามารถขับ เคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ด้วยภาวะผู้น าและทักษะในการ
ทางานเป็นทีม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในระดับชาติ และนานาชาติรวมทั้ง มีความไวเชิงวัฒนธรรมและเคารพในความหลากหลาย
5) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยใน
การสื่อสารและเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ

4. โครงสร้างหลักสูตร
4.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
4.2 โครงสร้างหลักสูตร

36 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) หมวดวิชาบังคับ
1.1) วิชาแกน
1.2) วิชาเฉพาะสาขา
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิชาวิทยานิพนธ์
5. รายวิชา
5.1 หมวดวิชาบังคับ
วิชาแกน
** NU 937 111
** NU 937 112

** NU 937 113

* NU 937 114

จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
36
21
9
12
3
12

จานวน 21 หน่วยกิต

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health system and nursing leadership
วิธีวิจัยและการใช้งานวิจัยทางการพยาบาล
Research methods and research utilization in
nursing
มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
Concepts and theories related to nursing
discipline
ชีวสถิติและระบาดวิทยาทางการพยาบาล
Biostatistics and epidemiology in nursing

วิชาเฉพาะสาขา
** NU 937 115 ปัญหาสุขภาพและแนวโน้มทั่วโลก
Global health issues and trends
** NU 937 116 นวัตกรรมทางสุขภาพจากหลักฐานเชิงประจักษ์

3(3-0-6)
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

** NU 937 211
** NU 937 212

Evidence-based healthcare innovation
ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้นวัตกรรม
Nursing practicum utilizing innovation
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลขั้นสูงเฉพาะสาขา
Practicum for preparation to advanced nursing
role in specialization

3(0-9-5)
3(0-9-5)

5.2 หมวดวิชาเลือก
จานวน 3 หน่วยกิต
*NU 937 411
การเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลด้านการดูแลสุขภาพ
3(2-2-6)
Digital transformation in healthcare
**NU 937 412 การส่งเสริมสุขภาวะประชากรที่หลากหลาย
3(2-2-6)
Promoting health of the diverse populations
*NU 937 413
การเรียนการสอนทางการศึกษาพยาบาล
3(2-2-6)
Teaching and learning in nursing education
หรือรายวิชาอื่นๆที่เปิดภายหลัง
5.3 วิชาวิทยานิพนธ์
** NU 937 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
หมายเหตุ * หมายถึงรายวิชาใหม่
** หมายถึงรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

6. ตัวอย่างแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
NU 937 111 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health System and Nursing Leadership
NU 937 112 วิธีวิจัยและการใช้งานวิจัยทางการพยาบาล
Research methods and research utilization in nursing
NU 937 113 มโนทัศน์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
Concepts and theories related to nursing discipline

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
NU 937 115 ปัญหาสุขภาพและแนวโน้มทั่วโลก
Global health issues and trends
รวมจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
NU 937 114 ชีวสถิติและระบาดวิทยาทางการพยาบาล
Biostatistics and epidemiology in nursing
NU 937 116 นวัตกรรมทางสุขภาพจากหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-based healthcare innovation
NU 937 211 ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้นวัตกรรม
Nursing practicum utilizing innovation
NU 937 212 ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลขั้นสูงเฉพาะสาขา
Practicum for preparation to advanced nursing role in
specialization
รวมจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
NU 937 4xx วิชาเลือก
NU 937 899 วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่วยกิต
3(3-0-6)
10 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(0-9-5)
3(0-9-5)

11 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
หน่วยกิต
3
6

รวมจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
*NU 937 899 วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
6

รวมจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

