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เป�ดรบัสมคัรตลอดทั�งป�เป�ดรบัสมคัรตลอดทั�งป�
หลักสตูร 2 ป� จาํนวน 38 หน่วยกิต

ประมาณการค่าเล่าเรยีนตลอดหลักสตูร 200,000  บาท

การจดัการศึกษา
ระบบทวภิาค จาํนวน 4 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคฤดรูอ้น

จดัการเรยีนการสอนวนัเสาร ์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์
ภาคต้น  เดือนสงิหาคม – เดือนธนัวาคม

ภาคปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดรูอ้น เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม



หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาล 

ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
                 (การบรหิารทางการพยาบาล)
              : พย.ม. (การบรหิารทางการพยาบาล)

ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science 
                      (Nursing Administration)
                    : M.N.S. (Nursing Administration)

ชื�อปรญิญาและสาขาวชิา



วิชาเอก การบริหารทางการพยาบาล

หนวยกิตตลอดหลักสูตร =  38 หนวยกิต

แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

วัน-เวลาในการสอน

        - เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ

        - เวลาราชการตามตารางเวรหยุดของนักศึกษา

หลักสตูร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวชิา
การบรหิารทางการพยาบาล



หลักสตูร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวชิา
การบรหิารทางการพยาบาล

คณุสมบติัของผู้เขา้ศึกษา
1) สาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรพียาบาลหรอืเทียบเท่า
2) มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีพยาบาลฯ
3) เป�นสมาชกิของสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ
4) มปีระสบการณทํ์างานพยาบาลไมน้่อยกวา่ 2 ป� 
   หรอืทําหน้าที�หวัหน้างานอยา่งน้อย 1 ป� นบัถึงวนัเขา้ศึกษา



หลักสตูร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต

สาขาวชิา
การบรหิารทางการพยาบาล

วตัถปุระสงค์ของหลักสตูร
1) มคีณุธรรม จรยิธรรม และเอื�ออาทรต่อผู้อื�น
2) มคีวามรอบรูแ้ละสามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฏีต่างๆ 
    ที�เกี�ยวขอ้งไปใชใ้นการบรหิารและพฒันาองค์กรพยาบาล
3) คิดวเิคราะหเ์ชงิระเบบในระดับต่างๆ ที�จะนําไปสูก่ารสรา้งสรา้งสรรค์
    รูปแบบการบรหิารการพยาบาลที�ตอบสนองต่อผูใ้ชบ้รหิาร
4) เป�นผูบ้รหิารที�เน้นการวจิยัและนําผลการวจิยัไปสู่
    การแก้ป�ญหาสขุภาพของผูใ้ชบ้รกิาร
5) เป�นผูน้ําการเปลี�ยนแปลงที�มวีสิยัทัศน์ที�มุง่ออกแบบ
    การบรหิารจดัการการพยาบาลที�มคีณุภาพ
6) พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�อง รว่มกับการพฒันาวชิาชพีและสงัคม  
    ทํางานเป�นทีมกับผูที้�เกี�ยวขอ้งเพื�อแก้ไขป�ญหา



หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาล 

จุดเด่น
ของหลักสตูร

ผลิตมหาบณัฑิตที�จะเป�นผูบ้รหิารและผูน้าํในวชิาชพีการพยาบาล 
ใหม้คีณุลักษณะ ดังต่อไปนี�
 1. มคีณุธรรม จรยิธรรม และมทัีกษะการตัดสนิใจเชงิจรยิธรรมในการบรหิาร
ทางการพยาบาล 
 2. มคีวามรอบรู ้และสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการบรหิาร ทฤษฎีการ
พยาบาล และทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งไปใชใ้นการบรหิารองค์กรพยาบาล และการบรหิาร
บุคลากรทางการพยาบาล ทั�งของภาครฐัและภาคเอกชน
 3. เป�นผู้นาํการเปลี�ยนแปลงที�มวีสิยัทัศน์ มคีวามสามารถในการทําวจิยัที�เกี�ยวกับ
การบรหิารองค์กรพยาบาล และการบรหิารบุคลากรทางการพยาบาล รวมทั�งการ
ออกแบบการบรกิารพยาบาล โดยเฉพาะในกลุ่มผูส้งูอายุและผูเ้จบ็ป�วยเรื�อรงั ที�เป�น
ป�ญหาสาํคัญของประเทศ 



ภายหลังสาํเรจ็การศึกษา
หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาล 

1. เขา้สูตํ่าแหนง่ผู้บรหิารระดับหวัหน้าหอผู้ป�วย หวัหน้าหน่วยงาน 

     ผูต้รวจการพยาบาล และหวัหน้าฝ�ายการพยาบาล ในโรงพยาบาลของรฐั 

     และเอกชนทกุระดับ รวมทั�งสถานบรกิารสขุภาพอื�นๆ เชน่ ผู้จดัการแผนก

     พจิารณาสนิไหม บรษัิทประกันสขุภาพ เป�นต้น

2. เป�นอาจารยพ์ยาบาล สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาลในสถาบนั

     การศึกษาของรฐั และเอกชน

3. เป�นนกัวชิาการ นักวจิยั สาขาพยาบาลศาสตร ์(การบรหิารทางการพยาบาล)

4. เป�นเจา้ของกิจการ (Nurse entrepreneur) ประกอบอาชพีอิสระ

    โดยบูรณาการศาสตรท์างการบรหิารทางการพยาบาล เชน่ เจา้ของกิจการ

    ศูนยด์แูลผูส้งูอายุและผู้ป�วย เป�นต้น



ใบสมคัร ใบรบัรองแพทย ์

รูปถ่าย 1 นิ�ว จาํนวน 4 รูป
(เขยีนชื�อ – สกลุ ด้านหลังรูป) 

สาํเนาใบอนญุาตประกอบวชิาชพีการพยาบาล
และการผดงุครรภ์ ชั�น 1 

ใชร้ะบบการจดัการลกูค้าสมัพนัธใ์หม่ สาํเนาบตัรสมาชกิสภาการพยาบาล 

สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบเปลี�ยนชื�อ – สกลุ
(ในกรณทีี�ชื�อ - สกลุในเอกสารไมต่รงกัน) สาํเนาบตัรสมาชกิสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยฯ

สาํเนาใบแสดงผลการเรยีน (Transcript) ระดับปรญิญาตร ี
และสาํเนาปรญิญาบตัร พรอ้มฉบบัจรงิ

เอกสารสาํหรบัการสมคัร
01 05

02 06

03 07

04 08

05
หมายเหต:ุ
(1) ใหผู้ส้มคัรเป�นผูล้งนามรบัรองสาํเนาเอกสารด้วยตนเองทกุฉบบั 

      ทั�งนี�วทิยาลัยฯ จะไมคื่นหลักฐานและเอกสารการสมคัรทั�งหมดที�รบัไว้

(2) ผูส้มคัรที�มสีทิธเิขา้ศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา จะต้องนาํเอกสารฉบบัจรงิ

      มาแสดงต่อสาํนกัทะเบยีนและประมวลผล ในวนัลงทะเบยีน 



โครงสรา้งหลักสตูร
หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาล 

แผน ก
แบบ ก2 แผน ข

หน่วยกิต99วชิาแกน

หน่วยกิต2014วชิาเฉพาะสาขาวชิา

หน่วยกิต612วทิยานพินธ ์/ สารนพินธ์

หน่วยกิต33วชิาเลือก

หน่วยกิต3838รวม



รหสัวชิา ชื�อรายวชิา

รายวชิา รายวชิาในหมวดวชิาแกน 9 หนว่ยกิต
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทฤษฎีการพยาบาล
Nursing Theory

สถิติและการวจิยัทางการพยาบาล             
Statistics and Research in Nursing

การพฒันาภาวะผูน้าํทางการพยาบาลและการจดัการทางการพยาบาล
Developing Leadership in Nursing and Nursing Management

ประเด็นกฎหมายและจรยิธรรมในการบรหิารบรกิารสขุภาพ 
Legal and Ethical Issues in Health Care Management

นโยบายและระบบสขุภาพกับการบรกิารการพยาบาล 
Health Policy, Health System and Nursing Service 

100500

100501

100503

100504

100502

2(2-0-4)

3(2-2-5)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

2(2-0-4)



รหสัวชิา ชื�อรายวชิา

รายวชิา รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะสาขา 
แผน ก แบบ ก2 14 หนว่ยกิต และ แผน ข 20 หนว่ยกิต

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

เศรษฐศาสตรส์ขุภาพและการจดัการการเงินทางการพยาบาล 
Health Economics and Financial Management in Nursing

การบรหิารจดัการองค์กรพยาบาล 
Nursing Organization Management

การบรหิารบุคลากรทางการพยาบาลเชงิสรา้งสรรค์
Creative Nursing Personnel Management 

ระบบสารสนเทศทางการบรหิารการพยาบาล 
Informatics Nursing in Administration                     

ปฏิบติัการบรหิารองค์กรพยาบาล 
Nursing Organizational Management Practicum 

101501

101502

101504

101505

101503

แผน ก แบบ ก2 แผน ข

2(1-2-3)

2(2-0-4)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

3(0-9-6)

2(1-2-3)

2(2-0-4)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

3(0-9-6)



รหสัวชิา ชื�อรายวชิา

รายวชิา รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะสาขา (ต่อ) 
แผน ก แบบ ก2 14 หนว่ยกิต และ แผน ข 20 หนว่ยกิต

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลยุทธก์ารจดัการนวตักรรมทางการพยาบาลที�สรา้งสรรค์คณุภาพ 
Strategic Innovation Management for Nursing Quality

ปฏิบติัการบรหิารงานบุคคลทางการพยาบาล 
Nursing Personnel Management Practicum 

สมัมนาการบรหิารการพยาบาล
Seminar in Nursing Administration

การจดัการระบบสขุภาพเพื�อการสง่เสรมิสขุภาพ    
Health System Management for Health Promotion            

101506

101507

101509

101508

แผน ก แบบ ก2 แผน ข

2(2-0-4) 2(2-0-4)

3(0-9-6) 3(0-9-6)

2(2-0-4)-

4(2-6-8)-

2014รวม



รหสัวชิา ชื�อรายวชิา

รายวชิา รายวชิาในหมวดวทิยานพินธ ์/ การค้นควา้อิสระ
แผน ก แบบ ก2 12 หนว่ยกิต และ แผน ข 6 หนว่ยกิต

จาํนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

วทิยานพินธ์
Thesis

การค้นควา้อิสระ
Independent Study 

100599

100597

แผน ก แบบ ก2 แผน ข

12

6-

-

612รวม



รหสัวชิา ชื�อรายวชิา

รายวชิา รายวชิาในหมวดวชิาเลือก 3 หนว่ยกิต
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

การพยาบาลผูใ้หญข่ั�นสงู
Advanced Adult Nursing

การพยาบาลชุมชนขั�นสงู
Advanced Community Nursing

การพยาบาลจติสงัคมขั�นสงู
Advanced Psychosocial Nursing

การพยาบาลเด็กป�วยและครอบครวั
Nursing Care for Children and Family Experience Illness

102500

102501

102503

102502

3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)

3(2-3-6)



รหสัวชิา ชื�อรายวชิา

รายวชิา รายวชิาในหมวดวชิาเลือก 3 หนว่ยกิต (ต่อ)
แผน ก แบบ ก2 และแผน ข

จาํนวนหนว่ยกิต
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาด้วยตนเอง)

การพยาบาลมารดา-บดิา ทารก และครอบครวั
Nursing Care for Parent-Newborn and Their Family

ภาวะสขุภาพและการพยาบาลนานาชาติ 
International Health and Nursing

การสื�อสารสขุภาพ 
Health Communication

ระบบการจดัการบรกิารผูส้งูอายุและการบรกิารแบบประคับประคอง
Elderly Services and Palliative Care Services Management Systems                               

102504

102505

102507

102506

3(2-3-6)

2(2-0-4)

3(2-2-5)

3(2-2-5)



คณุป�ทมฐ์มา บุญประเสรฐิ 

งานบณัฑิตศึกษา วทิยาลัยเซนต์หลยุส ์: 

วทิยาลัยเซนต์หลยุส ์เลขที� 19 ถนนสาทรใต้ แขวางยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2675 5304 (-12) ต่อ 3116  

ในเวลาทําการ วนัจนัทร-์วนัศุกร ์เวลา 08.00-17.00น.

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม

www.slc.ac.th

facebook.com/SLC2528

หลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวชิาการบรหิารทางการพยาบาล 


