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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Family Nursing Practitioner
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science in Family Nursing Practitioner
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Family Nursing Practitioner)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและการพยาบาลครอบครัว มีความสามารถในการทาวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือ
วิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ
และวิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเชื่อในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ด้วยปัญหาสุขภาพครอบครัวในยุคปัจจุบันมีความ
ซับซ้อน จึงต้องการบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถและทักษะความชานาญด้านเวชปฏิบัติ
และการดู แ ลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพครอบครั ว โดยเฉพาะการท างานเชิ ง รุ ก เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ดู แ ลสุ ข ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแนวคิดที่

จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่โมเดล 4.0 ที่เป็น Value-based economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม อีกทั้งยังเห็นความสาคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรจักนามาประยุกต์ใช้ในงานการทางานใน
ทุกด้าน ดังนั้นหลักสูตรฯจึงมุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาลให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์และบริ บทในการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการแพทย์ สุขภาพของบุคคลและครอบครัว รวมทั้งศาสตร์และแนวคิดด้านการพยาบาล
ครอบครัว เพื่อการพัฒนาและเป็นผู้นาในการสร้างระบบบริการสุขภาพครอบครัว การเป็นพยาบาลครอบครัว
ที่มีการพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและแนวทางในการสร้างเสริมดูแลสุ ขภาพครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถให้การดูแลสุขภาพและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของครอบครัวผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ทั้ง
ในภาวะปกติและเจ็บป่วย และมีทักษะการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี
โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการด้าน
การเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการทางสังคมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ นาไปสู่การ
พัฒ นาความรู้ และทักษะการปฏิบั ติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ในระบบสุ ขภาพทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นแนวปฏิบัติแห่งจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของบุคคล ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพแก่ครอบครัวผู้ใช้บริการทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
1.2.1 แผน ก แบบ ก 2
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีความรู้ ความเข้าใจเชิง ลึ กในหลั กการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิช าการพยาบาลเวชปฏิบั ติ
ครอบครัว และสามารถประยุกต์ความรู้ รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได้
(3) มีความสามารถในการวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
(4) มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
(6) มีภ าวะผู้น า สามารถบริ หารจั ดการและทาให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(7) มีทักษะในการทางานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของบุคคลและครอบครัว
1.2.2 แผน ข
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มี
การประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและสามารถประยุกต์ความรู้รวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได้
(3) มีความสามารถในการจั ดการโครงการทางวิช าการหรือวิจัยที่ จะก่อให้เกิดการพัฒ นาความรู้
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ๆในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
(6) มีภาวะผู้นา สามารถบริหารจัดการและทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(7) มีทักษะในการทางานเป็นทีมและการร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของบุคคลและครอบครัว
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
**NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Health System and Leadership in
Nursing
**NU 127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2(2-0-4)
2(2-0-4)
Theories and Concepts in Nursing
**NU 527 111 การพยาบาลครอบครัว
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Family Nursing
**NU 527 211 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว
3(0-12-6) 3(0-12-6)
Practice in Family Nursing
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

11
11

11
11

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**NU 127 103 การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล
Research and Research Utilization in Nursing
**NU 127 104 สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
**NU 127 105 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการรักษา
โรคเบื้องต้นสาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
Advanced Health Assessment and
Primary Medical Care for Nurse
Practitioner
ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น
**NU527 212 Practice in Primary Medical Care
สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
**NU 527 112 Seminar of Family Nursing Practitioner
วิทยานิพนธ์
NU127 899 Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent study
NU127 897 วิชาเลือก (ถ้ามี)
Elective
NU xxx xxx
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(0-12-6)

3(0-12-6)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

2

-

-

2

13
24

13
24

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

**NU 527 113 สัมมนานวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว
Seminar in Family Nursing Innovation
**NU 527 213 ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว
Practice in Family Nursing Innovation
Development
NU xxx xxx วิชาเลือก
Elective
NU 127 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
NU 127 897 การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
NU 127 899
NU 127 897

วิทยานิพนธ์
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข
3(3-0-6)
-

3(0-12-6)

3

3

7

-

-

2

10
34

11
35

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 แผน ข
3
-

2

3
37

2
37

