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ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
: Master of Nursing Science Program in Adult Nursing

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม
ชื่ อย่ อ

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่ )
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่ )
Master of Nursing Science (Adult Nursing)
M.N.S. (Adult Nursing)

3. วิชาเอก (ถ้ ามี)
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 38 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ พ.ศ. 2551
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2555
เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัด

การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 เป็ นพยาบาลวิชาชีพในหน่ วยบริการสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และระดับตติยภูมิ
8.2 เป็ นอาจารย์ พยาบาลในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้ านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ท้งั ในประเทศและต่ างประเทศ
8.4 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ หรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต และแหล่ งฝึ กปฏิบัตกิ ารพยาบาลในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ ต้งั แต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ 2550 -2554) โดยเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอย่ างต่ อเนื่ องในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 5.7 ต่ อปี ในช่ วงปี 2545-2548 และจัด
อยู่ในกลุ่มประเทศทีม่ รี ายได้ ปานกลาง การเปลีย่ นแปลงดังกล่ าวต่ อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ 25552559) เทคโนโลยีได้ เข้ า มามีบทบาทสาคัญ ต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสั ง คมและตอบสนองต่ อการด ารงชี วิตของประชาชน
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร ทาให้ ประเทศต่ างๆ ปรั บโครงสร้ างเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรมไปเป็ นภาค
บริการและการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ ความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีเป็ นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
เช่ น การส่ งเสริมเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุต่างๆ จากพืช การทดแทนแรงงานด้ วยเครื่ องจักร การพัฒนา
สุ ขภาพและศักยภาพในการทางานของผู้สูงอายุ เป็ นต้ น ขณะเดียวกันก็อาจเป็ นภัยคุกคาม เช่ น การจารกรรมข้ อมูลธุรกิจหรื อข้ อมูล
ส่ วนบุคคล การลื่นไหลของวัฒนธรรมอย่ างไร้ พรมแดน การใช้ สื่อเผยแพร่ ข้อมูลเท็จ อาวุธเคมีและอาวุธชีวภาพ รวมทั้งเทคโนโลยี
อื่นๆ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือของการก่ อการร้ าย เป็ นต้ น นอกจากนี้ยังมีความร่ วมมือเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่ างกลุ่มประเทศในเอเชี ย
อาคเนย์ และเรื่ องของการเปิ ดการค้ าเสรีขึน้ ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้ สามารถดารงอยู่อย่ างมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว และมีแนวโน้ มทวีความรุ นแรงยิ่งขึ้น จาเป็ นต้ องสร้ างความแข็งแกร่ งของระบบและโครงสร้ างต่ างๆ
ภายในประเทศให้ สามารถพึง่ ตนเองได้ มากขึน้ และสร้ างภูมคิ ้ มุ กันทีด่ ขี องประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วในกระแสโลกาภิวัติ ประเทศไทยมีแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็ นเมื องเร็วขึ้น
เช่ นเดียวกับกระแสโลก แต่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมื องใหญ่ สู่ กลุ่มเมื องขนาดกลางยังขาดความสมดุล ประกอบกับมีการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้ างประชากร อย่ างสมบูรณ์ ประชากรผู้สูงอายุมสี ัดส่ วนร้ อยละ 11.9 ในปัจจุบัน และจะเพิม่ เป็ นร้ อยละ 14.8 เมื่อ
สิ้นสุ ดแผนฯ 11 ซึ่งถื อว่ า ในช่ วงแผน 11 ประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ แล้ วและจะเป็ นสั งคมผู้สูงอายุอย่ างสมบูรณ์ ในปี

2568 ผู้สูงอายุหญิงมีสัดส่ วนมากกว่ าเพศชาย คือ 55 : 45 และจะแตกต่ างกันมากขึน้ ตามกลุ่มอายุทสี่ ู งขึน้ ประชากรวัยสู งอายุเพิม่ ขึน้
ในขณะที่วัยเด็กจะลดลง ทาให้ เกิดปั ญหาการขาดแรงงานและเกิดแรงงานข้ ามชาติ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ มากขึ้น สั งคมไทย
โดยเฉพาะสังคมเมืองมีแนวโน้ มการเปลีย่ นแปลงจากสังคมเครื อญาติสู่ สังคมปัจเจกมากขึน้ มีวถิ ีชีวติ แบบต่ างคนต่ างอยู่เพิ่มมากขึน้
ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ ลักษณะของครอบครัวมีความเปราะบาง จากการเปลี่ยนแปลงจากสั งคมเกษตรกรรม สู่ สังคมอุตสาหกรรม
และสั งคมฐานความรู้ ทาให้ วัฒนธรรมของโลกแพร่ เข้ าสู่ ประเทศไทยผ่ านโลกาภิวัตน์ และโลกไซเบอร์ อย่ างรวดเร็ ว เกิดความ
หลากหลายของวัฒนธรรมในสั งคม ส่ งผลกระทบต่ อวัฒนธรรมไทยทั้งในด้ านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่ อ กระบวนการเรี ยนรู้
พฤติกรรมสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ อย่ างไรก็ตามในกระแสการเปลีย่ นแปลงนี้ ถึงแม้ คนได้ รับการพัฒนาศักยภาพ แต่ มปี ัญหาด้ าน
คุณภาพการศึกษา คุณภาพการคิดลดลง ขาดทักษะการแก้ ปัญหา กลุ่มวัยเด็กมีพัฒนาการด้ านความสามารถทางเชาว์ ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ค่อนข้ างตา่ ขณะทีก่ ลุ่มวัยทางานยังมีผลิตภาพต่า อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึน้ เป็ น ๗๕.๖ ปี แต่ มีปัญหา
สุ ขภาพที่เจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้ อรัง 5 อันดับแรก ได้ แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู งหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ และมะเร็ง
โดยเฉพาะกลุ่มวัยสู งอายุเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรังเพิม่ ขึน้ อาทิ โรคความดันโลหิตสู ง เบาหวาน และโรคหัวใจ ส่ งผลต่ อภาระค่ าใช้ จ่าย
การรักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต นอกจากนีจ้ ากการเปลีย่ นแปลงของสิ่งแวดล้ อมจากภาวะโลกร้ อนทาให้ เกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่
รุนแรง โรคอุบัตใิ หม่ เช่ น ไข้ หวัดนก ไข้ 2009 ผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวทาให้ ประเทศไทยต้ องเผชิญกับความเสี่ ยงในหลายมิติที่
ส่ งผลกระทบต่ อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 สังคมไทยจึงต้ อง
เตรียมการสร้ างภูมคิ ้ มุ กันให้ ประเทศพร้ อมเผชิญการเปลีย่ นแปลงอย่ างมีประสิทธิภาพ
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ดาเนินการเปิ ดหลักสู ตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ ปี 2551 เป็ นต้ นมา และเพื่อให้ มคี วามทันสมัยและสอดคล้ องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
อุดมศึ กษาระดับประเทศรวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยให้ มีการปรั บปรุ งหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา นอกจากนั้นผลของ
เปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ในข้ อ 11.1 และ 11.2 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ เปิ ดหลักสู ตร
การเรียนการสอนในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเปลีย่ นแปลงครั้งนี้ จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ ทันสมัย เพื่อให้ สามารถสร้ าง
บุคลากรทีมสุ ขภาพทีส่ ามารถตอบรับนโยบาย และมีศักยภาพเพียงพอในการให้ บริการได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
สู งสุ ดแก่ ประเทศชาติ ภายใต้ บริบทของการเปลีย่ นแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่ าว
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ ของการเป็ นสถาบันการศึ กษาชั้ นนาในการผลิต
บัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานระดับสากล โดยคณะสามารถจัดการศึกษาทุกหลักสู ตรให้ ได้ มาตรฐานสู งเป็ นที่ยอมรั บ
ขององค์ กรวิชาชีพและสังคมสามารถพัฒนานักศึกษาให้ เป็ นบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเฉพาะตามทีอ่ งค์ กรวิชาชีพกาหนด และ
มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ มีภาวะผู้นา มีความสามารถในด้ านการสื่ อสารทางด้ านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และมีความใฝ่ รู้ สามารถคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณ และมีการเรียนรู้ ด้วยตนเองอย่ างต่ อเนื่องและตลอดชีวติ
12. ความสัมพันธ์ กับหลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
สุ ขภาพเป็ นองค์ รวม (Holistic) มีความซั บซ้ อนในเชิ งความเปลี่ยนแปลงตามวัยและพยาธิสภาพรวมทั้งการตอบสนองต่ อ
ความเจ็บป่ วย มีความเป็ นพลวัตรที่บุคคลสามารถพัฒนาได้ อย่ างต่ อเนื่ องและเต็มตามศักยภาพ บุคคลสามารถตระหนักได้ ด้วยตนเอง
รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพ พยาบาลผู้ชานาญการด้ านการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็ นผู้สามารถบูรณาการความรู้ สู่ การปฏิบัติอย่ างมี
คุณภาพและคุ้มค่ าใช้ จ่าย สามารถสั งเคราะห์ และใช้ ข้อมูลจากแหล่ งความรู้ ที่หลากหลาย ใช้ เทคโนโลยีการแพทย์ ที่ทันสมัย เพื่ อการ
แก้ ปัญหาทีซ่ ับซ้ อน โดยปฏิบัติการพยาบาลนั้น อยู่บนพื้นฐานของความรู้ เชิงประจักษ์ และเน้ นผลลัพธ์ รวมทั้งมีความสามารถในการ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม ในสถานการณ์ ทซี่ ับซ้ อน เป็ นผู้สอน แนะนา ทีป่ รึกษา แก่ บุคคล หน่ วยงาน ทั้งในและนอกวิชาชีพ โดยสามารถ
ประสานความร่ วมมื อทั้งภายใน และภายนอกหน่ วยงาน สามารถพัฒนาตนเองเพื่ อเป็ นตัวแทนของวิชาชี พ และมีส่ วนร่ วมใน
กระบวนการกาหนดนโยบายสุ ขภาพของประเทศได้ อย่ างเหมาะสม
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ เป็ นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ มคี วามรู้ อย่ างลึกซึ้งและ
ถ่ องแท้ ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่ รอบรู้ ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องและบู รณาการความรู้ สู่ การปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ บริ การผู้ใหญ่ โดยใช้
ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ อย่ างมีวิจารณญาณ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง อย่ าง
ต่ อเนื่ อง ตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรมด้ านสุ ขภาพของประชาชนได้ อย่ างเหมาะสม มีความสามารถในการจัดการ มีภาวะผู้นาและมี
คุณธรรมจริยธรรม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ คี ุณภาพ ต้ องเน้ นผู้เรียนเป็ นศู นย์ กลาง ให้ ความสาคัญกับการเรียนรู้ จาก
สถานการณ์ จริง ส่ งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ อย่ างมีความสุ ข อาจารย์ พยาบาลต้ องเป็ นแบบอย่ างทีด่ ใี นการเป็ นพยาบาลที่มีความรู้
ความชานาญ ด้ านการพยาบาลผู้ใ หญ่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาผู้ เรี ยนที่มีความหลากหลาย มีแหล่ ง
ทรัพยากรเพียงพอ และมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่ างต่ อเนื่อง
1.2 ความสาคัญ
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มีความสาคัญในการพัฒนาบุคคลากรพยาบาลในระบบ
บริการสุ ขภาพของประเทศเพื่อการดูแลสุ ขภาพทีม่ คี ุณภาพ ที่สอดคล้ องกับความต้ องการด้ านสุ ขภาพและปัญหาสุ ขภาพของประชาชน
วัยผู้ใหญ่ เป็ นหลักสู ตรที่พัฒนาพยาบาลให้ มีความรู้ และความสามารถในการดูแลผู้ใช้ บริ การผู้ใหญ่ ต้งั แต่ วัยผู้ใหญ่ ตอนต้ น ตอนกลาง
และตอนปลาย โดยสามารถให้ การดู แลผู้ใช้ บริ การผู้ใหญ่ ที่มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่ งแวดล้ อมทั้งกายภาพ ชี วภาพ สั งคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วในกระแสโลกาภิวัตน์ การพยาบาลเป็ นการบู รณาการความรู้ เฉพาะสาขาและศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่ อการปฏิบัติการพยาบาลแก่ ผู้ใช้ บริ การผู้ใหญ่ ที่อยู่ในภาวะสุ ขภาพที่เจ็บป่ วยเฉี ยบพลัน ฉุ กเฉิ น รุ นแรง/วิกฤติ เรื้ อรังและ
ระยะสุ ดท้ าย ครอบคลุมบทบาทการส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้องกันโรค การบาบัดรักษา และการฟื้ นฟูสภาพบนพื้นฐานความรู้ เชิงประจักษ์
และเน้ นผลลัพธ์ รวมทั้งการคานึงถึงระบบสุ ขภาพ กฎหมาย นโยบาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ จะมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. มีความรู้ และทักษะในการประเมินภาวะสุ ขภาพเชิงลึก ผู้ใช้ บริการผู้ใหญ่ ท้งั ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่ วยเฉียบพลัน เจ็บป่ วย
เรื้ อรั ง และรุ นแรง จนถึงภาวะเจ็บ ป่ วยวิฤกตและเจ็บ ป่ วยในระยะสุ ดท้ ายอย่ า งเป็ นองค์ ร วม วิเคราะห์ วินิจฉั ย ภาวะสุ ขภาพ
ตัดสินใจทางคลินิกและวางแผนการพยาบาลเพื่อแก้ ปัญหาผู้ใช้ บริการได้ อย่ างเหมาะสม
2. ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ บริ การโดยบู รณาการความรู้ และทฤษฎีการพยาบาล ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องและหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ รวมทั้งภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการบาบัดทางการพยาบาลในการดูแลผู้ใช้ บริ การแบบองค์ รวม มีการจัดการกับอาการ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและการฟื้ นสภาพความเจ็บป่ วย ครอบคลุมด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดูแลรักษาและการ

ฟื้ นฟูสภาพโดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพของผู้ใช้ บริการ และ ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม รวมทั้งมีทักษะในการ
พัฒนานวตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
3. สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ การให้ เหตุผลเชิงวิชาการ การแก้ ปัญหาอย่ างเป็ นระบบในการให้ การพยาบาล
ผู้ใหญ่ การแสวงหา ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นความรู้ มีการนามาใช้ หรื อดาเนินการวิจยั ได้ อย่ างเหมาะสม
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้ าใจในค่ านิยมทีด่ งี ามของสั งคมและวิชาชีพ สิ ทธิและหน้ าที่ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
และใช้ สิทธิอย่ างเหมาะสม รักษามาตรฐานวิชาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมทั้งวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้ องในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ได้ และดาเนินการได้ อย่ างเหมาะสม
5. มีความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานเป็ นทีม การนาการเปลี่ยนแปลงในบริการพยาบาลและการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผู้ใช้ บริการผู้ใหญ่
6. มีความสามารถในการสื่ อสารเชิงวิชาการ สื่ อสารเชิงวิชาชีพ และใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
7. มีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เป็ นหลักสู ตรแบบเต็มเวลาในระบบทวิภาค จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย โดยหนึ่งปี การศึ กษา แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษา ซึ่งเป็ นภาคการศึ กษาบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง โดยภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 15 สั ปดาห์ และอาจ
เปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาคฤดูร้อน
เป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.1.2 รายวิชาทีจ่ ดั สอนในหลักสู ตร กาหนดปริมาณการศึกษาเป็ นจานวน “หน่ วยกิต” หมายถึง หน่ วยที่แสดงปริมาณ
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอานวยการให้ แก่ นักศึกษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่วโมง หรื อปฏิบัตทิ ดลองไม่ น้อยกว่ า
2 ชั่ วโมง หรื อการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ต่อภาคการศึ กษาปกติ ส่ วนการสอนแบบอื่ นๆ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่คณะฯ
กาหนด ดังนี้
1) รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาบรรยายและหรื ออภิปรายไม่ น้อยกว่ า 15 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่ น้อยกว่ า 30 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
3) การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้อยกว่ า 60-90 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
4) วิทยานิพนธ์ 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่ น้อยกว่ า 45 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
5) การค้ นคว้ าอิสระ 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่ น้อยกว่ า 45 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
เป็ นผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 7 แห่ งข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 และมีคุณสมบัตดิ งั ต่ อไปนี้
2.2.1 สาเร็ จการศึ กษาไม่ ต่ากว่ าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่ าในสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึ กษาใน/
ต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 มีผลการเรี ยนที่ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ ต่ากว่ า 2.50 หากผู้สมัครมีค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ากว่ าเกณฑ์ ที่
กาหนด คณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯจะพิจารณาเป็ นรายกรณี
2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรื อ การพยาบาล ชั้น 1
2.2.4 มีประสบการณ์ ในการปฏิบัตงิ านด้ านการพยาบาล ไม่ ตา่ กว่ า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร
2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2.3.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU–GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี
นับถึงวันสมัคร)
2.3.3 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษามีคะแนนสอบ TU-GET ตา่ กว่ าเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
2.5 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดให้ เรียนวิชา TU 005 และ TU 006 และต้ องได้ ระดับ P ก่ อนสอบวิทยานิพนธ์
2.6 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.7 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
1) จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร แผน ก แบบ ก 2 38 หน่ วยกิต
2) จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร แผน ข
38 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลา การศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตร แบ่ งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
โดยมีองค์ ประกอบของโครงสร้ างแต่ ละแผนการศึกษา ดังนี้
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 มุ่งเน้ นการศึกษาลักษณะรายวิชาควบคู่ไปกับการทาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย
1. วิชาแกน
9
หน่ วยกิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
14
หน่ วยกิต
3. วิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
38
หน่ วยกิต
หลักสู ตรแผน ข มุ่งเน้ นการศึกษาลักษณะรายวิชาควบคู่ไปกับการค้ นคว้ าอิสระ ประกอบด้ วย
1. วิชาแกน
9
หน่ วยกิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
20
หน่ วยกิต
3. วิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
4. การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
38
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
พย. / NS
หมายถึง รายวิชาคณะพยาบาลศาสตร์
เลขตาแหน่ งหลักร้ อย
หมายเลข 6
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
หมายเลข 7
หมายถึง สารนิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
หมายเลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์

เลขตาแหน่ งหลักสิบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 9
หมายเลข 0
เลขตาแหน่ งหลักหน่ วย
หมายเลข 1-9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาแกน
รายวิชาเฉพาะสาขาวิชา
รายวิชาเฉพาะสาขาการพยาบาลทีเ่ รียนร่ วมกัน
รายวิชาเลือก

หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชา

รหัสวิชา
พย.611
NS611
พย.612
NS612
พย.613
NS613
พย.614
NS614

3.1.4 รายวิชาในหลักสู ตร
1. หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
1.1 วิชาแกน
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาแกน 4 วิชา จานวน 9 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2 (2-0-6)
Theoretical Foundation for Advanced Nursing
ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Leadership and Management in Nursing
วิจยั ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Nursing Research
สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Applied Statistics for Nursing Research

รหัสวิชา
พย.621
NS621
พย.622
NS622
พย.623
NS623
พย.624
NS624
พย.691
NS691
พย.692
NS692

1.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขา 6 วิชา จานวน 14 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
Nursing for Adults with Acute and Chronic illnesses
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Acute and Chronic Illnesses
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
Nursing for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illnesses
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illness
การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง
3 (2-2-8)
Advanced Health Assessment
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
Clinical Pathophysiology and Clinical Pharmacology

รหัสวิชา
พย.601
NS601
พย.602
NS602

1.3 วิชาเลือก
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก อย่ างน้ อย 3 หน่ วยกิต จากรายวิชา ดังต่ อไปนี้
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Health Promotion
การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Synthesis of Nursing Knowledge

พย.603
NS603

หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
Curriculum and Teaching-Learning in Nursing

3 (2-2-8)

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา

รหัสวิชา
พย.800
NS800

1.4 วิทยานิพนธ์
ชื่ อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
Thesis

รหัสวิชา
พย.611
NS611
พย.612
NS612
พย.613
NS613
พย.614
NS614

2. หลักสู ตรแผน ข
2.1 วิชาแกน
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาแกน 4 วิชา จานวน 9 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2 (2-0-6)
Theoretical Foundation for Advanced Nursing
ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Leadership and Management in Nursing
วิจยั ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Nursing Research
สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Applied Statistics for Nursing Research

รหัสวิชา
พย.621
NS621

2.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขา 8 วิชา จานวน 20 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
Nursing for Adults with Acute and Chronic illness

หน่ วยกิต
12

พย.622
NS622
พย.623
NS623
พย.624
NS624
พย.625
NS625
พย.626
NS626
พย.691
NS691
พย.692
NS692

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Acute and Chronic Illness
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
Nursing for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illness
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illness
สัมมนาทางคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (3-0-9)
Clinical Seminar in Adult Nursing
ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (0-12-0)
Practicum in Selected issues in Adult Nursing
การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง
3 (2-2-8)
Advanced Health Assessment
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
Clinical Pathophysiology and Clinical Pharmacology

รหัสวิชา
พย.601
NS601
พย.602
NS602
พย.603
NS603

2.3 วิชาเลือก
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือก อย่ างน้ อย 3 หน่ วยกิต จากรายวิชา ดังต่ อไปนี้
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
Health Promotion
การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Synthesis of Nursing Knowledge
หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (2-2-8)
Curriculum and Teaching-Learning in Nursing

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่ างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา

รหัสวิชา
พย.701
NS701
พย.702
NS702

2.4 การศึกษาอิสระ
ชื่ อรายวิชา
การค้ นคว้ าอิสระ 1
Independent study 1
การค้ นคว้ าอิสระ 2
Independent study 2

หน่ วยกิต
3
3

3.1.5 แผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พย.611
พย.612
พย.691
พย.692

ชื่ อรายวิชา
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาวิทยาคลินิก

จานวนหน่ วยกิต
2
2
3
3
รวม 10

ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พย.613
พย.614
พย.621
พย.622
พย.623

ชื่ อรายวิชา
วิจยั ทางการพยาบาล
สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง

จานวนหน่ วยกิต
3
2
2
2
2
รวม 11

ชั้นปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่ อรายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
3
รวม
3

วิชาเลือก

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พย.624
พย.800

ชื่ อรายวิชา
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติฉุกเฉินและเรื้อรัง
วิทยานิพนธ์

จานวนหน่ วยกิต
2
3
รวม 5

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พย.800

ชื่ อรายวิชา
วิทยานิพนธ์

จานวนหน่ วยกิต
9
รวม 9

2) แผนการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ข
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
พย.611
พย.612
พย.691
พย.692

ชื่ อรายวิชา
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
ภาวะผู้นาและการบริหารจัดการทางการพยาบาล
การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาวิทยาคลินิก

จานวนหน่ วยกิต
2
2
3
3
รวม 10

ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พย.613
พย.614
พย.621
พย.622
พย.623

ชื่ อรายวิชา
วิจยั ทางการพยาบาล
สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
การพยาบาลผู้ใหญ่ เจ็บป่ วยภาวะวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง

จานวนหน่ วยกิต
3
2
2
2
2
รวม 11

ชั้นปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่ อรายวิชา
วิชาเลือก

จานวนหน่ วยกิต
3
รวม 3
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
พย.624
พย.625
พย.701

ชื่ อรายวิชา
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติฉุกเฉินและเรื้อรัง
สัมมนาทางคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่
การค้ นคว้ าอิสระ 1

จานวนหน่ วยกิต
2
3
3
รวม 8

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พย.626
พย.702

ชื่ อรายวิชา
ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรการพยาบาลผู้ใหญ่
การค้ นคว้ าอิสระ 2
สอบประมวลความรู้

จานวนหน่ วยกิต
3
3
รวม

6

3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1) วิชาแกน
พย.611
ทฤษฎีสาหรับทางการพยาบาลขั้นสู ง
2 (2-0-6)
NS611
Theoretical Foundation for Advanced Nursing
แนวคิดพื้ นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ ทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ
สุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ ความสัมพันธ์ ระหว่ างทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบัตกิ ารพยาบาล
พย.612
NS612

ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Leadership and Management in Nursing
นโยบายและระบบสุ ข ภาพ ทฤษฎีก ารบริ ห ารจัดการ การบริ หารจัดการบริ การสุ ขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุ ข การวิเคราะห์ ต้นทุน หลักการจัดทาโครงการบริการสุ ขภาพและการวิเคราะห์ และประเมินโครงการ การจัดการคุณภาพ
บริการสุ ขภาพ ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงและการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาและพฤติกรรมผู้นา การจัดการกับความขัดแย้ ง
กระบวนการกาหนดนโยบาย การเจรจาต่ อรอง กระบวนการตัดสิ นใจ การสื่ อสารและการกล้ าแสดงออก จริยธรรมในการบริหาร
และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม การประยุกต์ หลักการบริหารจัดการและภาวะผู้นาในบริการพยาบาล
พย.613
NS613

วิจยั ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Nursing Research
การออกแบบวิจัยและวิธีการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือ และการประเมินคุณภาพของเครื่ องมื อ
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงประยุกต์ และการแปลความหมายข้ อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัย
การวิจารณ์ งานวิจยั รวมทั้งการนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการวิจยั
พย.614
NS614

สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Applied Statistics for Nursing Research
การประมวลผลและการจัดการข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมู ลด้ วยสถิติเชิ งพรรณนาและสถิติอ้างอิงเฉพาะเรื่ อง
แบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การเลือกวิธีการวิเคราะห์ ทางสถิติที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางการพยาบาล การวิเคราะห์
และแปลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
2) วิชาบังคับเฉพาะสาขา
พย.621
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
NS621
Nursing for Adults with Acute and Chronic illnesses.
ภาวะสุ ขภาพและการพัฒนาการของผู้ใช้ บริการวัยผู้ใหญ่ ภาวะเจ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง การตอบสนองต่ อ
ความเจ็บป่ วย แนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาลผู้ใหญ่ ทมี่ ปี ัญหาในลาดับสาคัญของประเทศ อาการและการ
จัดการกับอาการที่พบบ่ อย ประเด็นร่ วมสมัยและการดูแลต่ อเนื่ อง รู ปแบบเลือกสรรที่เกี่ยวข้ องกับความเจ็บป่ วยของบุคคลวัย
ผู้ใหญ่ การพยาบาลทีค่ รอบคลุมบทบาทการส่ งเสริม การป้องกัน ดูแลรักษาและฟื้ นฟูสภาพโดยบูรณาการผลการวิจยั และความรู้ เชิง
ประจักษ์ ส่ งเสริมการดูแลตนเองและการมีส่วนร่ วมของครอบครั ว ประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมายและจริ ยธรรมโดยคานึงถึง
ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม

พย.622
NS622

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Acute and Chronic Illnesses
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใช้ บริการวัยผู้ใหญ่ ทมี่ ปี ัญหาเฉียบพลันและเรื้อรังโดยบูรณาการความรู้ ทางพยาธิสรีรวิทยาและ
เภสั ชวิทยาคลินิก ปรากฎการณ์ ทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้ องโดยใช้ ผลงานวิจัย
หลักฐานเชิงประจักษ์ และเทคโนโลยีข้ันสู งในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินสภาพเพื่อการตัดสิ นใจ การจัดการกับอาการ การ
ประเมินผลลัพธ์ ทางการพยาบาล การส่ งเสริ มให้ ผู้ใช้ บริการและครอบครัวสามารถดูแลตนเองบนพื้นฐานทางสั งคมและวัฒนธรรมโดย
คานึงถึงกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พย.623
NS623

การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
Nursing for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illnesses
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความเจ็บป่ วยและปัญหาสุ ขภาพที่สาคัญของผู้ใช้ บริการวัยผู้ใหญ่ ในภาวะวิกฤต ฉุ กเฉินและ
เรื้ อรังและการดูแลอย่ างเป็ นองค์ รวม การจัดการภาวะฉุ กเฉินและสาธารณภัย การใช้ เทคโนโลยีข้ันสู งในการช่ วยชีวิต การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ใช้ บริการและครอบครัวในการดูแลตนเองรวมทั้งการพัฒนาผู้ดูแล ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายและจริ ยธรรมโดยคานึงถึงความ
แตกต่ างทางวัฒนธรรม
พย.624
NS624

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illness
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ บริการวัยผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาวิกฤต ฉุ กเฉินและเรื้ อรั ง การดูแลอย่ างเป็ นองค์ รวมโดยทีมสห
สาขาวิชาชีพ การบู รณาการทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง ผลงานวิจัยและความรู้ เชิงประจักษ์ ในการดูแล
ผู้ใช้ บริ การโดยครอบคลุมการประเมินสภาพเพื่ อการตัดสิ นใจแก้ ปัญหาสุ ขภาพ การจัดการกับอาการและการประเมินผลลัพธ์ ทางการ
พยาบาล การพัฒนารู ปแบบการดู แลกลุ่มผู้ใช้ บริ การที่มีปัญหาเฉพาะ การส่ งเสริ มผู้ใช้ บริ การและครอบครั วในการดู แลตนเองบน
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมโดยคานึงถึงกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พย.625
NS625

สัมมนาทางคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (3-0-9)
Clinical Seminar in Adult Nursing
หลักการสัมมนาปัญหาทางคลินิก โดยใช้ ความรู้ เชิงประจักษ์ สังเกตปรากฏการณ์ ทางคลินิก รวบรวมข้ อมูลอย่ างเป็ น
ระบบ วิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาทางคลินิก การทบทวนความรู้ จากงานวิจัย การประยุกต์ กระบวนการตัดสิ นใจ ร่ วมกับหลักการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรมในการแก้ ไขปัญหาทางคลินิกทีเ่ ลือกสรรในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่
พย.626
NS626

ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (0-12-0)
Practicum in Selected Adult Nursing
ฝึ กปฏิบัติการพยาบาลแก่ ผู้ใช้ บริ การวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุและครอบครั วที่มีปัญหาซั บซ้ อนในภาวะสุ ขภาพ
เจ็บป่ วยฉุกเฉินและ/วิกฤต หรื อเจ็บป่ วยเรื้อรังโดยใช้ ผลงานวิจยั และความรู้ เชิงประจักษ์ เพื่อแก้ ไขปัญหาสุ ขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ
สามารถวิเคราะห์ และพัฒนาระบบบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

พย.691
NS691

การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง
3 (2-2-8)
Advanced Health Assessment
แนวคิดและหลักการประเมินภาวะสุ ขภาพของบุคคล เทคนิคการซักประวัติ การตรวจร่ างกาย การรวบรวม
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งพฤติกรรมสุ ขภาพทีเ่ กีย่ วข้ องทั้งในภาวะสุ ขภาพปกติ และในภาวะการเจ็บป่ วย การตรวจร่ างกายแบบ
ผสมผสาน การตรวจร่ างกายเฉพาะระบบ การตรวจร่ างกายตามอาการและภาวะการเจ็บป่ วย การใช้ เครื่ องมือพิเศษเพื่อการสื บค้ น
อาการโรค หรื อปั ญหาทางสุ ขภาพ การใช้ ข้อมู ลจากการตรวจทางห้ องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษโดยใช้ เทคโนโลยีข้ันสู ง การ
วิเคราะห์ แปลผล และตัดสินใจทางคลินิก เพื่อการวินิจฉัยโรคหรื อปัญหาทางสุ ขภาพ
พย.692
NS692

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
Clinical Pathophysiology and Pharmacology
แนวคิด ทฤษฏี กระบวนการเปลี่ยนแปลงของร่ า งกายในภาวะปกติแ ละเจ็บป่ วยของบุ ค คล แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เกีย่ วกับอาการแสดง/ปัญหาสุ ขภาพทีพ่ บบ่ อย และแนวคิดเกีย่ วกับเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ของ
ยา ปฏิกิริยาระหว่ างกันและผลข้ างเคียงของยา ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของยาที่ใช้ เพื่ อการรักษาปัญหาสุ ขภาพที่พบบ่ อย
บทบาทของพยาบาลในการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ทางพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล
3) วิชาเลือก
พย.601
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3 (2-0-9)
NS601
Health Promotion
พัฒนาการของบุคคลในแต่ ละวัย กลวิธีเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การเสริ มสร้ าง
ทักษะชี วิต การส่ งเสริ มโภชนาการ การส่ งเสริ มกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย การป้ องกันความเสี่ ยงและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพบุคคลตามวัย การประยุกต์ ใช้ การบาบัดทางเลือกและภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการส่ งเสริมสุ ขภาพให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของผู้ใช้ บริการ ประเด็นจริยธรรมในการส่ งเสริมสุ ขภาพ การเขียน โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ
พย.602
NS602

การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Synthesis of Nursing Knowledge
กระบวนการและขั้นตอนในการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาองค์ ความรู้ หรื อคุณภาพการพยาบาล หรื อแก้ ไขปัญหา
การปฏิบัติการพยาบาล การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบในหัวข้ อ/เรื่ องที่สนใจ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้ ที่ได้ เพื่อค้ นหาช่ องว่ างของ
ความรู้ หรื อเพื่อสร้ างแนวปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีด่ ี
พย603
NS603

หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (2-2-8)
Curriculum and Teaching-Learning in Nursing
การพัฒนาหลักสู ตร กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการพัฒนาหลักสู ตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ทฤษฎีการสอนและการเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน หลักการและวิธีการวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จริยธรรมของอาจารย์

4) วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก 2
พย.800
วิทยานิพนธ์
12
NS800
Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพยาบาล การเขียนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับการพยาบาลในหัวข้ อที่เลื อกสรรภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึ กษาและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานเพื่ อเผยแพร่
จริยธรรมในการทาวิจัยและจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข
พย.701
การค้ นคว้ าอิสระ 1
3
NS701
Independent Study 1
การพัฒนาข้ อเสนอ หรื อสร้ างสรรค์ โครงการ/ รู ปแบบการดูแล/ นวัตกรรมในการแก้ ไขปัญหาการปฏิบัติการพยาบาล
หรื อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหัวข้ อที่เลื อกสรร โดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ผลการวิจัย ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
พย.702
NS702

การค้ นคว้ าอิสระ 2
3
Independent Study 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ พย. 701
การศึกษาต่ อเนื่องในหัวข้ อโครงการที่ได้ ทาภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษาในรายวิชา พย.701

3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
1) Core Courses
พย.611
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2 (2-0-6)
NS611
Theoretical Foundation for Advanced Nursing
Basic concepts related of theories: health concepts, nursing theories, and other theories related to
health and health behaviors; relationships between theory, research, and nursing practice.
พย.612
NS612

ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Leadership and Manament in Nursing
Health policy and health service system; Administrative and managerial theories for the health service
system; principles of health economics, cost analysis, writing health-service projects, project analysis and evaluation,
quality management of the health service system; concepts and theories related to change and change management,
leadership and its behaviors, conflict management, the policy making process, negotiation, the decision-making process,
communication and assertiveness, ethics in administration and ethical decision-making and application of leadership and
management in nursing.

พย.613
NS613

วิจยั ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Nursing Research
Principles related to research design, research methodology, data collection, research instruments and
strategies for assessing validity and reliability of the instrument used, analysis of data employing applied statistics,
interpretation of research data, and reporting and writing research findings; critique of research and utilizing of research
findings in nursing practice.
พย.614
NS614

สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Applied Statistics for Nursing Research
Data processing and data organizing; data analysis using descriptive statistics and inferential statistics;
specific methods in parametric and non-parametric statistics; selecting appropriate statistical methods for answering
particular nursing research questions; examining statistical assumptions for each statistical method used; analyzing data
and interpreting outputs using statistical software.
2) Specific Courses
พย.621
การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
NS621
Nursing for Adults with Acute and Chronic illness.
Health status and development of adults, acute and chronic illnesses and the clients’ response to these
illnesses; concepts and principles of adult nursing, nursing care regarding health problems based on national health
priority, symptoms, and symptom management; selected models related to adult illnesses; adult nursing care in the role of
health promotion, prevention, and rehabilitation with emphasis on evidence-based practice, self-care, and family
participation; legal and ethical issues in adult nursing concerning cultural differences.
พย.622
NS622

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Acute and Chronic Illness
Practicum in nursing for adults with acute and chronic illness employing knowledge of pathology,
pharmacology, nursing phenomena, nursing concepts and theory, and other related theories; evidence-based practice and
advanced technology; health assessment for clinical critical decision making, symptom management, and outcome
evaluation; helping clients and families to reach their potential to adapt to and manage their self-care with concern for
relevant law, ethical issues, and individual cultural differences.
พย.623
NS623

การพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (2-0-6)
Nursing for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illness
Concepts and theories related to emergency, chronic, and critical illnesses of adults; holistic nursing
care; emergency and disaster management by using high technology for advanced life support; development of the
potentiality of clients, family, and caregivers in caring; laws and ethical issues concerning cultural differences.

พย.624
NS624

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤติ ฉุกเฉินและเรื้อรัง
2 (0-8-0)
Nursing Practicum for Adults with Critical, Emergency and Chronic Illness
Practicum in nursing for adults with emergency, chronic, and critical illnesses; multidisciplinary team
and high technology skills with emphasis on holistic care, applying theories and conceptual framework from nursing
science and related sciences; current research findings and evidence-based nursing care knowledge, health assessment for
critical decision making, symptom management, and outcome evaluation; development of care guidelines for clients with
specific health problems; enhancement of patients’ and their families’ capability to care for themselves; socio-cultural
issues and professional law and ethics concerning individual cultural differences.
พย.625
NS625

สัมมนาทางคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (3-0-9)
Clinical Seminar in Adult Nursing
Seminar in clinical problems in adult nursing utilizing evidence-based practice, clinical phenomena
observation, systematically data collection, research systematic review, issue analysis ,clinical judgments, and clinical
decision making; innovation development for the purpose of solving problems related to selected issues in adult nursing.
พย.626
NS626

ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรการพยาบาลผู้ใหญ่
3 (0-12-0)
Practicum in Selected issues in Adult Nursing
Nursing practice for adults and family having complex health problems with acute or chronic illness
and in severe and emergency situations; applying research utilization, evidence-based practice, and interdisciplinary team
collaboration to the analysis and development of quality adult nursing care in selected populations of interest.
พย.691
NS691

การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู ง
3 (2-2-8)
Advanced Health Assessment
Concepts and principles of assessment of the health status of individuals; techniques for interviewing
and physical examination; data collection using evidence regarding normal and abnormal health states; physical
examination—head to toe assessment and specific health examinations according to symptoms and state of the illness;
special and advanced technology techniques and laboratory findings helping with data analysis in assessing health
problems.
พย.692
NS692

พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
3 (3-0-9)
Clinical Pathophysiology and Pharmacology
Concepts, theories, and processes of the physiological changes in the functions of the human body
among normal and ill clients; scientific concepts explaining the symptoms of common health problems; principles and
concepts of pharmacology, pharmacokinetics, pharmacodynamics, drug interaction, side effects, and the efficiency and
effectiveness of drugs used to treat common health problems ; the role of nurses in applying pathophysiology and
pharmacology for nursing practice.

3) Elective Courses
พย.601
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
NS601
Health Promotion
Development of the individual across the life span; strategies for health promotion including the
promoting of mental health, building life skills, and improving nutrition, physical activities, and exercise; health
promotion and risk prevention of individuals of all age groups; application of alternative therapies and local wisdom in
promoting health in accordance with the clients’ life styles and cultures; ethical issues in health promotion; writing health
promotion projects.
พย.602
NS602

การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Synthesis of Nursing Knowledge
Processes and steps in applying research evidence for the development of nursing knowledge, improving
quality of care, or for solving problems in nursing practice; systematic review of literature on topics of interest; analysis
and synthesis of the knowledge reviewed for gaps to be researched or for the development of best nursing practice
guidelines.
พย.603
NS603

หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (2-2-8)
Curriculum and Teaching-Learning in Nursing
Curriculum development; rules and regulations related to the development of the nursing curriculum;
teaching and learning theories; teaching and learning in nursing education; course design and course planning; teaching
strategies; principles and strategies for evaluation of learning outcomes; ethics of nursing faculty.
4) Thesis Plan A
พย.800
วิทยานิพนธ์
12
NS800
Thesis
Development of proposals and conducting research for the advancement of new knowledge in nursing;
thesis writing and presenting a selected topic in nursing under the supervision of an advisory committee; research writing
for publication; ethical concerns in conducting research and publishing academic papers.
5) Independent study Plan B
พย.701
การค้ นคว้ าอิสระ1
3
NS701
Independent Study 1
Development of a proposal, project, care model, or innovation utilizing research evidence; analysis and
synthesis of research findings for solving problems in nursing practice or improving quality of care using a topic selected
under the supervision of advisors.

พย.702
NS702

การค้ นคว้ าอิสระ 2
3
Independent Study 2
Pre-requisite : Passed NS 701
Continuing work from NS 701 in the topic selected under the supervision of advisors

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
1) มีทักษะในการประเมินภาวะสุ ขภาพเชิ งลึกผู้ใช้ บริ การทั้งที่อยู่ในภาวะเจ็บป่ วยเฉียบพลัน เจ็บป่ วยเรื้ อรั ง จนถึงภาวะ
เจ็บป่ วยรุนแรวและเจ็บป่ วยระยะสุ ดท้ ายอย่ างเป็ นองค์ รวมโดยใช้ วธิ ีการและเครื่ องมือที่เหมาะสม
2) วิเคราะห์ วินิจฉัยภาวะสุ ขภาพและตัดสินใจทางคลินิกผู้ใช้ บริการทีม่ ปี ัญหาทีซ่ ับซ้ อนได้ อย่ างถูกต้ อง
3) มีความสามารถในการวางแผนการพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลโดยบูรณาการความรู้ ทางการพยาบาลจากทฤษฎีและ
หลักฐานเชิ งประจักษ์ รวมทั้งภู มิปัญญาท้ องถิ่นเพื่ อการบาบัดทางการพยาบาลในการดูแลผู้ใช้ บริ การแบบองค์ รวมครอบคลุมด้ านการ
ส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาและการฟื้ นฟูสภาพโดยคานึงถึงความแตกต่ างทางวัฒนธรรม
4) มีความสามารถในการประเมินเพื่อการตัดสิ นใจในการจัดการปญหาสุ ขภาพในภาวะฉุ กเฉิ นและสาธารณภัยและการใช้
เทคโนโลยีข้นั สู ง
5) มีความสามารถในการจัดการกับอาการ การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมและการฟื้ นสภาพความเจ็บป่ วย การป้ องกันความ
พิการในผู้ใช้ บริการที่มีภาวะเจ็บป่ วยเรื้ อรังที่มีปัญหาซับซ้ อน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพของ
ผู้ใช้ บริการ
6) มีทกั ษะในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและพัฒนาการดูแลผู้ใช้ บริการทีม่ ปี ัญหาเฉพาะโดยใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์
4.2 ช่ วงเวลา
รายวิชา
1) พย.622 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยเฉียบพลันและเรื้อรัง
2) พย.624 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่ ทเี่ จ็บป่ วยวิกฤต ฉุกเฉินและเรื้อรัง
3) พย.626 ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรการพยาบาลผู้ใหญ่
หมายเหตุ : แผน ก แบบ ก2
เรียนวิชาที่ 1 - 2
: แผน ข
เรียนวิชาที่ 1 - 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชา 2 หน่ วยกิต
รายวิชา 3 หน่ วยกิต

จัดสัปดาห์ ละ 1 วัน ตลอดภาคการศึกษา
จัดสัปดาห์ ละ 1.5 วัน ตลอดภาคการศึกษา

ชั้นปี
1
2
2

ภาคการศึกษา
2
1
2

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
1) วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2
การสร้ างโครงการวิจัย และดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพยาบาล การเขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการพยาบาลในหัวข้ อที่เลื อกสรรภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
2) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข
การพัฒนาข้ อเสนอ หรื อสร้ างสรรค์ โครงการ/ รู ปแบบการดูแล/ นวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติการ
พยาบาลหรื อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ใหญ่ ในหัวข้ อที่เลื อกสรร โดยใช้ หลักฐานเชิ งประจักษ์ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
ผลการวิจยั ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2
1. มีความรู้ ความเข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ ทางการพยาบาลและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
และนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการได้ อย่ างลึกซึ้ง
2. มีความรู้ ทางวิทยาการทีท่ นั สมัยในการพยาบาลผู้ใหญ่ อย่ างลึกซึ้ง
3. มีความรู้ ในการวิจยั และการปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่
4. มีความรู้ ในเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัตทิ างวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. มีความรู้ เกีย่ วกับผลงานวิจยั ในปัจจุบันทีม่ ตี ่ อองค์ ความรู้ และปฏิบัตกิ ารพยาบาล
6. มีวจิ ารณญาณในการค้ นหาความรู้ และข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูลทีห่ ลากหลาย
7. วิเคราะห์ ข้ อมู ลวิชาการทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ จากเอกสาร งานวิจัย สิ่ ง ตีพิ ม พ์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศได้
8. สั งเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ ความรู้ ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อรายงานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชี พ
ทางการพยาบาลได้
9. พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ ากับองค์ ความรู้ ทมี่ อี ยู่หรื อสร้ างใหม่
10. ประมวลความรู้ และสรุปความรู้ ได้
11. สื่ อสารด้ วยวาจาได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
12. เขียนบทความทางวิชาการได้
13. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้ อย่ างต่ อเนื่อง
14. ชี้นาความถูกต้ อง และสื่ อความคิดทีด่ งี ามให้ กบั สังคม
2) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข
1. มีความรู้ ความเข้ าใจอย่ างถ่ องแท้ ในเนื้อหาสาระของศาสตร์ ทางการพยาบาลและแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง
และนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการได้ อย่ างลึกซึ้ง
2. มีความรู้ ทางวิทยาการทีท่ นั สมัยในการพยาบาลผู้ใหญ่ อย่ างลึกซึ้ง
3. มีความรู้ ในการวิจยั และการปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใหญ่
4. มีความเข้ าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ และการประยุกต์ ใช้ ความรู้ ใหม่ ๆ ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลขั้นสู ง
5. มีความรู้ ในเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัตทิ างวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีความรู้ เกีย่ วกับผลงานวิจยั ในปัจจุบันทีม่ ตี ่ อองค์ ความรู้ และปฏิบัตกิ ารพยาบาล

7. มีวจิ ารณญาณในการค้ นหาความรู้ และข้ อมูลจากแหล่ งข้ อมูลทีห่ ลากหลาย
8. วิเคราะห์ ข้อมูลวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากเอกสาร งานวิจยั สิ่งตีพมิ พ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้
9. สั งเคราะห์ และประยุกต์ ใช้ ความรู้ ผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อรายงานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชี พ
ทางการพยาบาลได้
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

พัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ ากับองค์ ความรู้ ทมี่ อี ยู่หรื อสร้ างใหม่
ริเริ่มกิจกรรมหรื อพัฒนางานเพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในการปฏิบัตงิ านได้
ประมวลความรู้ และสรุปความรู้ ได้
สื่ อสารด้ วยวาจาได้ อย่ างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟัง ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ
เขียนบทความทางวิชาการได้
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพและสังคมได้ อย่ างต่ อเนื่อง
ชี้นาความถูกต้ อง และสื่ อความคิดทีด่ งี ามให้ กบั สังคม

5.3 ช่ วงเวลา
1) วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2 ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
2) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
1) วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก2 12 หน่ วยกิต
2) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข
6 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่ อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้
คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบั ณฑิ ตศึ กษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) นักศึ กษาต้ องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมสาหรั บการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อรายงานการ
ประชุมวิชาการ
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์

3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์
ทีจ่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.5.3 การค้ นคว้ าอิสระ ( แผน ข)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และต้ อง
มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาสามารถเขียนการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระต่ อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่
น้ อยกว่ า 2 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
4) อาจารย์ ที่ป รึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิส ระ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) นักศึ กษาต้ องจัดทาบทความจากการค้ นคว้ าอิสระที่พร้ อมสาหรั บการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อ
รายงานการประชุมวิชาการ
5.5.4 การสอบประมวลความรู้
1) การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียน
2) นักศึ กษาจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เมื่ อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้ วนตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีค่า
ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3) คณะพยาบาลศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียนปี การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
4) นักศึ กษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉะนั้น จะถู กถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบจะถูกบันทึกไว้ ในระเบียน
5.6 การเตรียมการ
1) สาหรับแผน ก แบบ ก2
นักศึ กษาจะได้ รับการเตรี ยมการสาหรั บ ทาวิทยานิพนธ์ โดยหลักสู ตรกาหนดให้ เรี ยน รายวิชา พย.613 วิจัย
ทางการพยาบาล และ วิชา พย. 614 สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 1 และวิชาเลือก
พย. 602 การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 1 นอกจากนีเ้ มื่ อนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ในภาคการศึกษาที่ 1และ 2 ของชั้นปี ที่ 2 หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างสม่าเสมอ และรายงาน
ความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ผ่านอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
2) สาหรับแผน ข
นักศึกษาจะได้ รับการเตรียมการสาหรับการค้ นคว้ าอิสระเช่ นเดียวกับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ โดยหลักสู ตร
กาหนดให้ เรี ยนวิชา พย. 613 วิจัยทางการพยาบาล และ วิชา พย. 614 สถิติประยุกต์ สาหรั บการวิจัยทางการพยาบาล ในภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 1 เรียนวิชาเลือกเสรี พย. 602 การสั งเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 1 และ
เรียนวิชา พย.625 สั มมนาทางคลินิกการพยาบาลผู้ใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 2 ซึ่งวิชาเหล่ านีจ้ ะช่ วยให้ นักศึกษามี
ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นมากพอที่จะศึ กษาค้ นคว้ าอิสระ นอกจากนี้ยังแบ่ งหน่ วยกิตการค้ นคว้ า
อิสระให้ นศ.ทางานต่ อเนื่องใน 2 ภาคการศึกษา

5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ จะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และการทวน
สอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีกระบวนการประเมิน และผู้ประเมินตามลาดับดังนี้
5.7.1 การประเมินหัวข้ อวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยคณะกรรมการซึ่ งเป็ นคณาจารย์ ประจาหลักสู ตรใน
เบื้องต้ น และโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในขั้นต่ อมา
5.7.2 การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยอาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายใน
คณะ และอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม ซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายในคณะฯ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกคณะ
5.7.3 การประเมินผลโครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
โดยคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ซึ่ งประกอบด้ วยคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ ที่มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
5.7.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
5.7.5 การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาหลัก และที่ปรึกษาร่ วม ก่ อนส่ ง
บทความตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรื อสิ่ งพิมพ์ ทาง
วิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (สาหรับนักศึกษาแผน ก)

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่ าระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลั กษณะวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C
เท่ านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือกให้ นามาคานวณค่ าเฉลี่ยระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังจะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามในวรรคแรก ข้ อ 1.3 นั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนนักศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การสอบประมวลความรู้ และการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่
ผ่าน) ผลการสอบทีไ่ ด้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบทุกรายวิชาจะทาเป็ นขั้นตอน โดยเริ่มจากองค์ ประกอบของคณะกรรมการทบทวนสอบ ประกอบด้ วย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน ร่ วมกันทวนสอบตามวัตถุประสงค์ รายวิชา ในแต่ ละรายวิชา หลังจากนั้น
จะส่ งผลการประเมินในแต่ ละรายวิชาเข้ าพิจารณาในคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการ
ประจาคณะในท้ ายสุ ด และรายวิชาในหลักสู ตรทีจ่ ะทวนสอบไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 50
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
1. ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะฯ กาหนดไว้
2. ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ.
005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4. ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะฯ แต่ งตั้ง และ
นาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ และเย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่ อบันทึก
ประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.2 หลักสู ตรแผน ข
1. ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะฯ กาหนดไว้
2. ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อศึกษาและสอบผ่ านวิชา มธ.
005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4. ได้ ระดับ P ในการสอบประมวลความรู้
5. ได้ ระดับ S ในการค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการทีค่ ณะฯ แต่ งตั้ง
6. นั ก ศึ ก ษาต้ อ งส่ งบทความการค้ น คว้ า อิ ส ระ ให้ ว ารสารทางวิช าการพิ จารณาตี พิ ม พ์ ห รื อ ส่ งตี พิม พ์ ใ น
Discussion Paper Series หรื อนาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ กี ารจัดทารายงานการประชุม (Proceeding)

