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หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  

ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Family Nursing Practitioner  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย): พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)  

ช่ือยอ  (ภาษาไทย): พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครวั) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science in Family Nursing Practitioner  

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Family Nursing Practitioner)  

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนมุงเนนการผลิตมหาบณัฑิตใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน

วิชาการและวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงใน

สาขาวิชาตางๆโดยกระบวนการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรูความเขาใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไปและการพยาบาลครอบครัวมีความสามารถในการทําวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพได โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นํามาประยุกตใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือ

วิธีการปฏิบัติงานใหมในสาขาวิชาไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ

และวิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

           คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความเช่ือในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว ดวยปญหาสุขภาพครอบครัวในยุคปจจุบันมีความ

ซับซอน จึงตองการบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีความรูความสามารถและทักษะความชํานาญดานเวชปฏิบัติ

และการดูแลสงเสริมสุขภาพครอบครัว โดยเฉพาะการทํางานเชิงรุกเพื่อการสงเสริมดูแลสุขภาพที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลองตามนโยบายดานสุขภาพของประเทศ นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีแนวคิดที่



จะปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไปสูโมเดล 4.0 ที่เปน Value-based economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย

นวัตกรรม อีกทั้งยังเห็นความสําคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรจักนํามาประยุกตใชในงานการทํางานใน

ทุกดาน  ดังน้ันหลักสูตรฯจึงมุงผลิตมหาบัณฑิตทางการพยาบาลใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม

ตามสถานการณและบริบทในการทํางาน มีความคิดสรางสรรคและสามารถบูรณาการความรูในศาสตรที่

เกี่ยวของทั้งทางดานการแพทย สุขภาพของบุคคลและครอบครัว รวมทั้งศาสตรและแนวคิดดานการพยาบาล

ครอบครวั เพื่อการพัฒนาและเปนผูนําในการสรางระบบบรกิารสุขภาพครอบครัว การเปนพยาบาลครอบครัว

ที่มีการพัฒนาความรู นวัตกรรมและแนวทางในการสรางเสริมดูแลสุขภาพครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพ   

สามารถใหการดูแลสุขภาพและตอบสนองความตองการดานสุขภาพของครอบครัวผูใชบริการในกลุมตางๆ ทั้ง

ในภาวะปกติและเจ็บปวย และมีทักษะการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพทําใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพที่ดี 

โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง มีการบูรณาการดาน

การเรียนการสอน การศึกษาวิจัยและการบริการวิชาการทางสงัคมรวมกับอาจารยผูสอน เพื่อใหสามารถพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง คิดวิเคราะห สะทอนคิด และการสังเคราะหความรูที่ได นําไปสูการ

พัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในระบบสุขภาพทุกระดับไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ปฏิบัติการพยาบาลโดยยึดมั่นแนวปฏิบัติแหงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล 

อยางเครงครัด ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของบุคคล ครอบครัวและสังคมโดยสวนรวม รวมทั้งมีการพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองเพื่อใหบริการพยาบาลที่มีคุณภาพแกครอบครัวผูใชบริการทั้งในสถานบริการสุขภาพและชุมชน 

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมี

การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีความรูความเขาใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ครอบครัวและสามารถประยุกตความรูรวมถึงขอมูลเชิงประจักษในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได 

(3) มีความสามารถในการวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรู

นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 

(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูดวยตนเองอยางแข็งขันและตอเน่ือง 

(6) มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค รวมทั้ง

สนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 



(7) มีทักษะในการทํางานเปนทมีและการรวมมือกับทมีสุขภาพและผูเกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ

ของบุคคลและครอบครัว 

1.2.2 แผน ข 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการสงเสริมใหม ี

การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีความรูความเขาใจเชิงลึกในหลกัการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ

ครอบครัวและสามารถประยุกตความรูรวมถึงขอมูลเชิงประจักษในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขา

วิชาชีพการพยาบาลในระดับสูงได 

(3) มีความสามารถในการจัดการโครงการทางวิชาการหรือวิจัยที่จะกอใหเกิดการพัฒนาความรู 

นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆในสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 

(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม ทีจ่ะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 

(5) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรูดวยตนเองอยางแข็งขันและตอเน่ือง 

(6) มีภาวะผูนํา สามารถบรหิารจัดการและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค รวมทัง้

สนับสนุนผูอื่นใหมกีารพฒันาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(7) มีทักษะในการทํางานเปนทมีและการรวมมือกบัทมีสุขภาพและผูเกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ

ของบุคคลและครอบครัว 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                     หนวยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 **NU 127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล  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) 

  

**NU 527 111 

 

  **NU 527 211 

 

 

Theories and Concepts in Nursing  

การพยาบาลครอบครัว                                                         

Family Nursing 

ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว                                              

Practice in Family Nursing  

    

   3(3-0-6) 

 

   3(0-12-6) 

   

  3(3-0-6) 

 

  3(0-12-6) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน                                                            11      11 



  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม    11  11 

 

 

 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                   หนวยกิต                          

              แผน ก แบบ ก2     แผน ข       

 **NU 127 103  การวิจัยและการใชผลวิจัยทางการพยาบาล                               

Research and Research Utilization in Nursing 

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

 **NU 127 104 

 

  **NU 127 105 

 

 

 

 

       

   **NU527 212  

 

   **NU 527 112  

 

   NU127 899 

 

    

   NU127 897 

    

 NU xxx xxx 

 

สถิติสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล                                      

Statistics for Nursing Research 

การประเมินภาวะสุขภาพข้ันสูงและการรกัษา

โรคเบือ้งตนสําหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ  

Advanced Health Assessment and 

Primary Medical Care for Nurse 

Practitioner 

ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องตน 

Practice in Primary Medical Care   

สัมมนาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว                                   

Seminar of Family Nursing Practitioner 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

การศึกษาอิสระ 

Independent study 

วิชาเลือก (ถามี) 

Elective 

 2(2-0-4) 

 

  3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(0-12-6) 

 

  1(1-0-2) 

 

         2 

          

         - 

2(2-0-4) 

 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

3(0-12-6) 

 

1(1-0-2) 

 

- 

 

2 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน       13      13 



  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 

 

 

 

 

 

 

 

      24     24 

 

 

 

 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1             

                  หนวยกิต 

    แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

 **NU 527 113 

 

**NU 527 213 

 

 

สัมมนานวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว                       

Seminar in Family Nursing Innovation  

ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการพยาบาลครอบครัว                           

Practice in Family Nursing Innovation 

Development   

 - 

 

- 

3(3-0-6) 

 

  3(0-12-6) 

 

 NU xxx xxx 

 

NU 127 899 

วิชาเลือก 

Elective  

วิทยานิพนธ 

Thesis  

     3 

 

    7 

   3 

 

   - 

 NU 127 897 การศึกษาอิสระ 

Independent Study                               

      - 

      

      

    2 

       

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน     10   11 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม     34   35 

  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

                หนวยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 แผน ข 

 NU 127 899 วิทยานิพนธ 

Thesis 

 3 - 

 NU 127 897 การศึกษาอิสระ 
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