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1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่นมุ่งเน้นการผลิ ตมหาบัณฑิต ให้สอดคล้อ งกับแผนพัฒ นาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่ างๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อ
สร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม
หลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาการพยาบาลผู้ สู งอายุ (หลั ก สูต รปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560) มุ่ งผลิ ต
มหาบัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขา การผสมผสานองค์ความรู้และ
การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้านปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา เป็นผู้จัดการ
สุขภาพ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และบริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในการ
พัฒนาและสร้างบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบริการพยาบาลเฉพาะสาขาและแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขา
การพยาบาลผู้สูงอายุเป็นการศึกษาเพื่อทาความเข้าใจผู้สูงอายุเกี่ยวกับกระบวนการสูงอายุ ความต้องการที่เฉพาะ
ในผู้สูงอายุ ตระหนักว่าการดูแลผู้สูงอายุต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ตลอดจนมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มุ่งผลิตพยาบาลที่มีเจตคติ ความรู้ และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลผู้สูงอายุในทุกระยะสุขภาพตั้งแต่ผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพดี เจ็บป่วยในระยะวิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้ายของชีวิต
โดยใช้แนวคิดการดูแลผู้สูงอายุอย่างเอื้ออาทร (Aged-friendly) ที่เน้นการพัฒนาผู้ให้บริการ การจัดการระบบการบริการ
พยาบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุโดยมีผู้สูง อายุเป็นศูนย์กลาง (Older person-centered care) ใน
ครอบครัว ชุมชน และสถานบริการสุขภาพทุกระดับ สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับโรคและการรักษาเพื่อการประเมินและ

ให้การดูแล มีความชานาญในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ สามารถติดต่อประสานงานกับบุคลากรในทีมการพยาบาล
และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุที่เป็นเลิศโดยใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้พร้อมที่
จะเป็นนักวิชาการ นักวิจัยและนักปฏิบัติการพยาบาลทีม่ ีความชานาญด้านการพยาบาลผูส้ ูงอายุ โดยมีความเชื่อว่านักศึกษา
สามารถเรียนรู้ผา่ นกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิจารณญาณอย่างลึกซึง้ มีความคิดสร้างสรรค์
ในการศึกษาและการวิจัย ตลอดจนสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่เป็นเลิศสาหรับผู้สูงอายุ
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิดการดูแลที่เอือ้ อาทรต่อผู้สูงอายุ กระบวนการสูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
(2) มีความสามารถในการบูรณาการความรูส้ ู่การปฏิบัติการพยาบาลที่เน้นการดูแลผูส้ ูงอายุเป็นศูนย์กลางและเป็นองค์
รวม ในการประเมินภาวะสุขภาพ การวางแผนการดูแล การปฏิบตั ิการพยาบาล และการบาบัดรักษา รวมถึงการประเมิน
ผลลัพธ์ทางการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
(3) มีความสามารถในการทาวิจัย การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการประยุกต์ใช้
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลและการปฏิบัติการพยาบาลผูส้ ูงอายุ
(4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร การค้นคว้าความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติการพยาบาล
(5) มีภาวะผู้นาทางการพยาบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการ
พยาบาลที่คานึงถึงการเคารพและศักดิ์ศรีของผูส้ ูงอายุ
(6) มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจปัญหาทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว
(7) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคม รวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
3(3-0-6)
Health System and Nursing Leadership
NU 127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2(2-0-4)
Theories and Concepts in Nursing
NU 427 101 การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุขั้นสูง
1(1-0-2)
Advanced Gerontological Health Assessment
NU 427 201 ปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพผูส้ ูงอายุขั้นสูง
1(0-2-1)
Practice in Advanced Gerontological Health
Assessment
NU 427 102 วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
Health Science for Gerontological Nursing

NU 427 103
NU 427 202

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1
Gerontological Nursing I
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 1
Practice in Gerontological Nursing I

รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
NU 127 103
NU 127 104
NU 427 104
NU 427 203
NU 427 105
NU 427 204
NU 127 899

การวิจัยและการใช้ผลวิจัยทางการพยาบาล
Research and Research Utilization in Nursing
สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
การพยาบาลผู้สูงอายุ 2
Gerontological Nursing II
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 2
Practice in Gerontological Nursing II
การพยาบาลผู้สูงอายุ 3
Gerontological Nursing III
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ 3
Practice in Gerontological Nursing III
วิทยานิพนธ์
Thesis

รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
NU 427 401

NU 127 899

สัมมนาวิจัยทางการพยาบาลผู้สูงอายุ
Seminar in Gerontological Nursing Research
วิทยานิพนธ์
Thesis

รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

1(1-0-2)
2(0-8-4)
11
11
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-8-4)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1
11
22
หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
3(3-0-6)
แผน ก แบบ ก2
5
8
30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
NU 127 899

วิทยานิพนธ์
Thesis

รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2
6
6
36

