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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็นผู้ มีศักยภาพ
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้จากการผสมผสานองค์ความรู้และ
การฝึ กฝนอย่ างต่อเนื่ อง นั กศึกษาพยาบาลที่สาเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะด้ านปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะสาขา เป็นผู้จัดการสุขภาพ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
บริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
บู ร ณาการศาสตร์ ด้ า นการพยาบาลและศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการพั ฒ นาและสร้ า งบริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบริการพยาบาลเฉพาะสาขาและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์
กัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มคุณภาพการพยาบาลเฉพาะสาขา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีความ
เชื่อว่าการผดุงครรภ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์และความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ที่สาคัญ 4 ประการ คือ
สตรีวัยเจริญพันธุ์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการผดุงครรภ์ สตรีวัยเจริญพันธุ์หมายถึงสตรีในระยะก่อนตั้งครรภ์
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ตลอดถึงระยะให้นมบุตร รวมถึงทารกแรกเกิด สุขภาพของสตรี
ครอบคลุ มทั้งภาวะทางชีวภาพ จิตใจ จิตวิญญาณ มีความเป็นองค์รวมและเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งแวดล้อม คือ
ครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม การผดุงครรภ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดูแลสตรีแบบองค์รวมโดย
คานึงถึงความแตกต่างด้านเพศภาวะและวัฒนธรรม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะวิกฤต

และฉุกเฉินที่มีความซับซ้อนของปัญหา โดยบูรณาการศาสตร์ด้านการผดุงครรภ์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้
การวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ การวิจัย นวัตกรรมด้านการผดุงครรภ์ในการสร้างเสริมพลังอานาจ เพื่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัย
เจริญพันธุ์
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
(1) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
(2) มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือนวัตกรรม
ต่างๆ ในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิบัติการผดุงครรภ์
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(4) มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นทีม
กับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
(5) มีเจตคติ คุณธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณทางวิช าการ/วิชาชีพ และมีภ าวะผู้ นาในการ
ส่งเสริมให้มกี ารประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
แผน ข
1) มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ทางการผดุงครรภ์และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรวมถึง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพ
2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการผดุงครรภ์ สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพงานผดุง
ครรภ์
3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4)
มีความสามารถในการบริ ห ารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่าง
เหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางาน
เป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
5)
มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
NU 127 101
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NU 827 201

ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health System and Nursing Leadership
ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing
การประเมินภาวะสุขภาพสาหรับการผดุงครรภ์
Health Assessment for Midwifery
วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการผดุงครรภ์
Health Science for Midwifery
การผดุงครรภ์
Midwifery
ปฏิบัติการผดุงครรภ์
Midwifery Practice
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2

NU 127 103

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Research and Research Utilization in
Nursing
NU 127 104 สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
NU 827 202 ปฏิบัติการผดุงครรภ์ในประเด็นคัดสรรทาง
สุขภาพ
Midwifery Practice in Selected Health Issues
NU 827 203 ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการผดุงครรภ์
Midwifery Innovation Development Practice
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แผน ข
2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(0-8-4)

2(0-8-4)

2(0-8-4)

2(0-8-4)

3

3

NU 127 899

Elective Courses
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3

-
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2

NU 827 104

NU 827 301
NU 127 899
NU 127 897

สัมมนาประเด็นคัดสรรทางสุขภาพด้านการผดุง
ครรภ์
Seminar in Selected Health Issues in Midwifery
โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการผดุงครรภ์
Quality of Midwifery Services Development Project
วิทยานิพนธ์
6
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
6
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
33

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
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หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก2

NU 127 899
NU 127 897

วิทยานิพนธ์
Thesis
การศึกษาอิสระ
Independent Study
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

แผน ข
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3

แผน ข
-

-

3

3
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