คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร/อาจารย์ ประจา
ประธานหลักสูตร
รศ.ดร.วนิดำ ดุรงค์ฤทธิชยั
ส.ด. (กำรพยำบำลสำธำรณสุข) ม.มหิดล
อนุมตั ิบตั รกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป
(กำรรักษำโรคเบื ้องต้ น)
ที่ปรึกษาหลักสูตร

รศ.ดร.จริ ยำวัตร คมพยัคฆ์
ส.ด.(กำรพยำบำลสำธำรณสุข) ม.มหิดล
ป.กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ กสิผล
ปร.ด. (วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ ; แขนงวิชำเวชศำสตร์ ชมุ ชนและเวช
ศำสตร์ครอบครัว) ม.ธรรมศำสตร์
ป.กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (กำรรักษำโรคเบื ้องต้ น)

ดร.กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม
ปร.ด. (กำรพยำบำล) ม.ขอนแก่น
อนุมตั ิบตั รกำรพยำบำลเฉพำะทำงสำขำเวชปฏิบตั ิทวั่ ไป (กำรรักษำ
โรคเบื ้องต้ น)

ดร.ชฏำภำ ประเสริ ฐทรง
กศ.ด. (จิตวิทยำกำรให้ คำปรึกษำ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.นพนัฐ จำปำเทศ
ปร.ด.(อำยุรศำสตร์ เขตร้ อน) ม.มหิดล
กศ.ม (วิจยั และสถิติฯ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.รัชดำ พ่วงประสงค์
ปร.ด. (กำรพยำบำลนำนำชำติ) ม.บูรพำ
วท.ม. (กำรจัดกำรระบบสุขภำพ) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พ.ต.ต.(ญ) ปิ ยะรัตน์ สมันตรัฐ
Ph.D.(candidate) Nursing ม.มหิดล
พย.ม (กำรพยำบำลเด็ก) ม.มหิดล

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เมื่อสำเร็ จกำรศึกษำตำมหลักสูตรฯ ผู้เรี ยนจะสำมำรถ
1) ปฏิบตั ิกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชมุ ชนด้ วยหัวใจแก่
กลุม่ เป้ำหมำยในหน่วยบริ กำรปฐมภูมิโดยใช้ องค์
ควำมรู้ ทำงกำรพยำบำลและศำสตร์ ที่เกี่ยวข้ องบนฐำน
กำรตัดสินใจภำยใต้ ขอบเขตของกฎหมำยอย่ำงมี
จริ ยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
2) วิเครำะห์/แก้ ไขปั ญหำ/สร้ ำงสรรค์นวัตกรรมโดย
ประยุกต์ใช้ ควำมรู้ ทำงกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน
อย่ำงเป็ นระบบ
3) บริ หำรจัดกำรกำรดูแลต่อเนื่องให้ กบั กลุม่ เป้ำหมำย
อย่ำงเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภำพบนหลักของกำรออกแบบ
กำรทำงำนอย่ำงมีสว่ นร่ วม/กำรสร้ ำงเครื อข่ำย/กำรสร้ ำง
นวัตกรรมบริ กำรสุขภำพ
4) ปฏิบตั ิงำนร่ วมกับบุคลำกรทีมสุขภำพ/ประชำชน
เพื่อแก้ ไขปั ญหำสุขภำพชุมชนอย่ำงเหมำะสม
5) ศึกษำวิจยั /สังเครำะห์องค์ควำมรู้ /เผยแพร่ ตอ่
สำธำรณะเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบตั ิกำรพยำบำล
และสุขภำพชุมชน
6) สื่อสำร/สืบค้ น/ใช้ เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเหมำะสมกับกลุม่ เป้ำหมำย
7) มีภำวะผู้นำเชิงวิชำชีพและวิชำกำรตำม
มำตรฐำนสำกล
8) แสวงหำควำมรู้ ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิ ุมชน
Master of Nursing Science Program in
Community Nurse Practitioner (M.N.S.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://www.hcu.ac.th/faculty-of-nursing
18/18 ถนนบำงนำ-ตรำด ก.ม.ที่ 18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร.0-2312-6300 ต่อ 1518 โทรสำร 0-2312-6293
วิทยำเขตยศเส 121 ถนนอนันตนำค เขตป้อมปรำบศัตรูพำ่ ย
กรุงเทพฯ 10100 โทร.0-2621-7070-4 ต่อ 1101,1103 โทรสำร
0-26217075

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเรี ยน
1. สำเร็ จกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ทำงกำรพยำบำล
และ
มีใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและ
กำร
ผดุงครรภ์ชนหนึ
ั ้ ง่
2. มีประสบกำรณ์กำรปฏิบตั ิกำรพยำบำลอย่ำงน้ อย 1 ปี

ปี /ภาคการศึกษา
1/1
1/2
1/ ภาคฤดูร้อน
2/1
2/2

จานวนหน่ วยกิต
แผน ก. แผน ข.
6
8
3
8
12*

6
8
3
8
12

*วิทยานิพนธ์

รายวิชาในหลักสูตร
การรั บสมัคร
สมัครเข้ ำศึกษำได้ ตลอดปี และสำมำรถนัดหมำย
เพื่อสอบข้ อเขียน และสอบสัมภำษณ์ หรื อสอบถำมข้ อมูล
เพิ่มเติมได้ ที่ อำจำรย์ ดร.นพนัฐ จำปำเทศ
โทรศัพท์ 081-8607857 e-mail:nophc@yahoo.com
ค่ าใช้ จ่าย
- ค่ำ หน่ วยกิ ต ละ 3,000 บำท (หน่ วยกิ ตรวมตลอด
หลักสูตร 37 หน่วยกิต)
- วิชำภำคปฏิบตั ิ เพิ่มค่ำบำรุ งวิชำละ 4,500 บำท
- ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำบำรุ งอื่น ๆ
โปรแกรมการศึกษา
หมวดวิชา
วิชาแกนและวิชาเฉพาะสาขา
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
สาระนิพนธ์ /การศึกษาอิสระ

จานวนหน่ วยกิต
แผน ก. แผน ข.
22
28
3
3
12
6

1. ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ กำรพยำบำล
2. กำรจัดกำรระบบบริ กำรสุขภำพและภำวะผู้นำในวิชำชีพกำร
พยำบำล
3. สถิติและกำรวิจยั สำหรับกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน
4. กำรออกแบบกำรวิจยั และนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล
เวชปฏิบตั ิชมุ ชน
5. วิทยำกำรระบำดในกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน
6. กำรพยำบำลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชน 1 – 2
7. ปฏิบตั ิกำรกำรพยำบำลเวชปฏิบตั ิชมุ ชน 1 – 2

แผน ข. (ศึกษำเพิ่มเติมอีก 6 หน่วยกิต)
1. กำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพในชุมชนสำหรับ
กลุม่ เป้ำหมำยที่เลือกสรร
2. ปฏิบตั ิกำรกำรพัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพในชุมชนสำหรับ
กลุม่ เป้ำหมำยที่เลือกสรร

ระยะเวลาที่เรี ยน
- ศึกษำภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิรวม 3 ภำคกำรศึกษำปกติ
และ 1 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน
- เรี ยนวันเสำร์ และวันอำทิตย์
สถานที่เรี ยน
1. มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยำเขตยศเส
2. มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บำงพลี
3. ฝึ กปฏิบตั ิในหน่วยบริ กำรปฐมภูมิ โรงพยำบำลทัว่ ไป
และในชุมชน
*มหาวิทยาลัยฯ มีบริการหอพักสาหรับนักศึกษา
ต่ างจังหวัด

