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ปรัชญาของหลกัสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความเช่ือเก่ียวกบัการศึกษาการผดุงครรภ์ ท่ีเน้นการผลิต

บณัฑิตใหมี้ศกัยภาพในการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภ ์ส่งเสริมสุขภาวะของสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารก
แรกเกิด และครอบครัว รวมถึงการพยาบาลแบบองคร์วมและต่อเน่ือง ดว้ยความเอ้ืออาทร     มีคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการ
ภูมิปัญญาดา้นสุขภาพ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัฐานเชิงประจกัษ์ และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
บริบทสังคมพหุวฒันธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมาย เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณลกัษณะมีความสามารถในการจดัการดูแล การประเมิน และการจดัการผลลพัธ์ทางคลินิกในผูรั้บบริการทางการผดุง
ครรภ ์มีภาวะผูน้ าท่ีสามารถริเร่ิมการเปล่ียนแปลงในการพฒันาคุณภาพการบริการ และมีความสามารถในการออกแบบและ
พฒันานวตักรรมทางการผดุงครรภ์ โดยมีการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันาจากความต้องการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นควา้ด้วยตนเอง 
กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการศึกษาพยาบาลระดบัปริญญาโทของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จึงมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีใช้
กิจกรรมหรือการปฏิบติั (active learning) ท่ีผสมผสานหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใชปั้ญหาเป็นฐาน   ในการเรียนรู้ 
(problem-based learning) การท าโครงงาน/นวตักรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (project-based learning/ innovation based 
learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (service learning) โดยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ทั้ งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผูเ้รียน 
ผูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญในสาขา เน้นให้ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ ให้ผูเ้รียนสามารถคิด
วเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และตดัสินใจไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท า
วจิยัและพฒันานวตักรรมในกลุ่มผูรั้บบริการท่ีรับผิดชอบ มีความรู้และทกัษะในการพยาบาลแก่ผูรั้บบริการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
(continuity of care) ทั้งท่ีมีภาวะสุขภาพดี ภาวะสุขภาพเบ่ียงเบน ภาวะเจ็บป่วย หรือมีภาวะแทรกซอ้น สามารถใหก้ารดูแลท่ี
ครอบคลุมทั้ งในสถานบริการสุขภาพ ครอบครัว และชุมชน โดยมุ่งเน้นให้บริการแบบสหวิชาชีพ  (inter-professional 
practice) ตามมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะองคร์วม ภายใตจ้รรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 จดัการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภ์ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบน และซับซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใชศ้าสตร์
ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.1 วิเคราะห์ศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแลผูรั้บบริการท่ีมีภาวะ
สุขภาพซบัซอ้น 

1.2 ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 
1.3 ปฏิบติัการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภท่ี์มีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบน และซบัซอ้น โดยประยกุตใ์ชว้จิยั/

นวตักรรมในการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
1.4 ประเมินผลลพัธ์และจดัการผลลพัธ์ทางการผดุงครรภ ์

PLO2 สร้างงานวจิยั นวตักรรม และผลงานวิชาการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดย
ค านึงถึงหลกัจริยธรรม 
PLO3 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงเพ่ือการจดัการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภอ์ยา่งมีคุณภาพ
และปลอดภยั  
 3.1 วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า และแนวคิดการพฒันาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 3.2 วเิคราะห์นโยบาย ระบบสุขภาพ และ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
 3.3 ออกแบบโครงการหรือนวตักรรมการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภแ์ละน าไปใช ้เพื่อพฒันาคุณภาพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์และความปลอดภยัของผูรั้บบริการ 
 3.4 ท างานร่วมกบัทีมสุขภาพและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาตนเอง วชิาชีพและสงัคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO4 ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัและสารสนเทศ เพื่อการส่ือสาร การวิจยั การพฒันานวตักรรม ผลงานวิชาการ เพื่อการพฒันา
คุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
PLO5 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงกฎหมายในการปฏิบติัการ
ผดุงครรภแ์ก่ผูรั้บบริการท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบน และซบัซอ้น 

5.1 ปฏิบติัการผดุงครรภต์ามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
 5.2 วิเคราะห์และตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวชิาชีพ 
 5.3 ท าหนา้ท่ีแทนผูรั้บบริการไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 5.4 ใหค้  าปรึกษาหรือช้ีแนะทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคับ  21 หน่วยกติ 
642-511 ปรัชญา ทฤษฎี พหุวฒันธรรมในการพยาบาล  2((2)-0-4) 
 Philosophy, Theories, and Multiculturalism in Nursing 
642-512 ระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ าและจริยธรรมทางการพยาบาล 2((2)-0-4) 
 Health System, Leadership and Ethics in Nursing   
642-513 ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยกุตใ์ช ้   5((4)-2-9) 
 Module: Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application 
648-531   พยาธิสรีรวทิยาและเภสชัวทิยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ ์ 3((3)-0-6)     
 Advanced Pathophysiology and Pharmacotherapy in Midwifery  
648-532   การผดุงครรภข์ั้นสูง      3((3)-0-6) 
 Advanced Midwifery  
648-543   ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 1  3(0-9-0) 
 Practicum in Advanced Midwifery I  
648-544   ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 2  3(0-9-0) 
 Practicum in Advanced Midwifery II  

2. หมวดวชิาเลือก   3 หน่วยกติ 

642-770 แนวคิดและบทบาทการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง  3((2)-3-4) 
 Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice  
642-771 ปฏิบติัการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวจิยั  3(0-9-0) 
 Integrative Research Review Practice  
642-772 การวจิยัทางการพยาบาลเชิงคุณภาพ     3((2)-2-5) 
 Qualitative Nursing Research      
642-773 การดูแลสุขภาพองคร์วมโดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก 3((2)-3-4) 
 Holistic Healthcare with the Integration of Eastern Wisdom  
642-774 สุนทรียะในการพยาบาล  3((2)-2-5) 
 Aesthetics in Nursing  
642-775 เทคโนโลยกีบัการพยาบาล  3((3)-0-6) 
 Technology-Enhanced Nursing   
642-776 การสอนทางการพยาบาล  3((2)-3-4) 
 Teaching in Nursing 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  12 หน่วยกติ 
642-781 วทิยานิพนธ์ 12(0-36-0) 
 Thesis  



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 2 

ปีที ่1 
 

ภาคการศึกษาที ่1 
642-511    ปรัชญา ทฤษฎี พหุวฒันธรรมในการพยาบาล 2((2)-0-4) 
 Philosophy, Theories, and Multiculturalism in Nursing  
642-512 ระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ าและจริยธรรมทางการพยาบาล                      2((2)-0-4) 
     Health System, Leadership and Ethics in Nursing  
642-513     ชุดวิชาวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยกุตใ์ช ้            5((4)-2-9) 
                  Module: Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application   
648-531    พยาธิสรีรวทิยาและเภสชัวทิยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ ์                                   3((3)-0-6)     
                  Advanced Pathophysiology and Pharmacotherapy in Midwifery 
  

ภาคการศึกษาที ่2 
648-532   การผดุงครรภข์ั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Midwifery  
648-543   ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 1 3(0-9-0) 
 Practicum in Advanced Midwifery I  
648-544 ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 2 3(0-9-0) 
 Practicum in Advanced Midwifery II  
642-xxx วชิาเลือก            3(x-x-x) 
 (………ช่ือวชิาภาษาองักฤษ............…..) 
  

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
642-781 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
 Thesis 

  
ภาคการศึกษาที ่2 
642-781 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
 Thesis 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการผดุงครรภ์ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 จดัการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภท่ี์มีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบน และซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใช้
ศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.1 วเิคราะห์ศาสตร์ทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์และ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล
ผูรั้บบริการท่ีมีภาวะสุขภาพ
ซบัซอ้น  

1) การอภิปราย
2) การท ากิจกรรมกลุ่ม
3) การเขียนรายงาน
4) การสมัมนา
5) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้
6) การสรุปความคิดรวบยอด

7) การสอนโดยใชบ้ทบาทสมมุติหรือ
สถานการณ์จ าลอง

1) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
2) การประเมินการเขียนรายงาน
3) การสรุปผลการสมัมนา
4) การสรุปความคิดรวบยอด
5) การสงัเกตพฤติกรรม
6) การสอบ

1.2 ประเมินภาวะสุขภาพ 
ขั้นสูง 

1) การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบติัใน
สถานการณ์จ าลอง (simulation) และ
สถานการณ์จริง
2) การอภิปราย
3) การเขียนรายงาน
4) การสะทอ้นคิดภายหลงัการฝึกปฏิบติั

1) การฝึกปฏิบติัการประเมินภาวะ
สุขภาพขั้นสูง
2) การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์
3) การสรุปความคิดรวบยอด
4) การประเมินการเขียนรายงาน

1.3 ปฏิบติัการดูแลผูรั้บบริการ
ทางการผดุงครรภท่ี์มีภาวะ
สุขภาพปกติ เบ่ียงเบน และ
ซบัซอ้น โดยประยกุตใ์ชว้จิยั/
นวตักรรมในการดูแลอยา่ง
ต่อเน่ือง 

1) การจดัการรายกรณีโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง (simulation)
2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการ
ฝึกปฏิบติัในสถานพยาบาล
3) การประชุมปรึกษาก่อนและหลงัการ
พยาบาล
4) การอภิปรายประเด็นความรู้ทางการผดุง
ครรภ์
5) การสรุปความคิดรวบยอด
6) การเขียนรายงาน
7) การท าวารสารสโมสร
8) การน านวตักรรมไปใชใ้นการพฒันา

1) การสงัเกตการฝึกปฏิบติัการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
2) การน าเสนอ
3) การสรุปความคิดรวบยอด
4) การเขียนรายงาน
5) การเขียนแผนการพยาบาล
6) ประเมินผลการน านวตักรรมไปใช้
ในการพฒันาคุณภาพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์
7) การจดัโครงการพฒันาคุณภาพการ
ผดุงครรภ์



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

คุณภาพการผดุงครรภ ์
9) การพฒันานวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
การผดุงครรภ ์ 
10) การสะทอ้นคิดภายหลงัการฝึกปฏิบติั 

1.4 ประเมินผลลพัธ์และจดัการ
ผลลพัธ์ทาง 
การผดุงครรภ ์
 

1) การจดัการผลลพัธ์ ความเส่ียง และความ
ปลอดภยัในผูรั้บบริการในสถานการณ์
จ าลอง (simulation) และสถานการณ์จริง
ในคลินิก 
2) ท าวารสารสโมสร (journal club)  
3) การสะทอ้นคิดภายหลงัการฝึกปฏิบติั 
4) การสรุปความคิดรวบยอด 
5) การเขียนรายงาน 

1) สงัเกตการฝึกปฏิบติัการพยาบาล 
2) การสรุปความคิดรวบยอด 
3) การเขียนรายงาน 
4) การน าเสนอ 
5) การเขียนแผนการพยาบาล 

PLO2 สร้างงานวจิยั นวตักรรม 
และผลงานวชิาการทางการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์และ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดย
ค านึงถึงหลกัจริยธรรม 

1) การบรรยาย 
2) การอภิปราย 
3) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้  
4) การสรุปความคิดรวบยอด 
5) การเขียนรายงาน 
6) การน าเสนอ 
7) การฝึกปฏิบติัการเขียนผลงานวจิยัหรือ
นวตักรรม 
8) การน าเสนอผลการศึกษาวจิยัหรือ
นวตักรรม 
9) การเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน (research-
based Learning)  
10) การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) 
11) การท าวจิยัหรือวทิยานิพนธ์  

1) แบบฝึกหดั/ใบงาน 
2) การสอบ 
3) การเขียนรายงานโครงร่างวจิยั 
4) การเขียนรายงานโครงร่าง
นวตักรรม 
5) การน าเสนอโครงร่างวจิยั/
นวตักรรมสู่สาธารณะ 
6) การเขียนรายงาน 
7) การน าเสนอผลการศึกษาวจิยัหรือ
นวตักรรม 
8) การไดใ้บรับรองผา่นการอบรม
จริยธรรมการวจิยัในมนุษย ์
9) การตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
ดว้ยโปรแกรม เช่น Turnitin program 
10) รายงานวทิยานิพนธ์ 
11) การเขียนบทความตีพิมพ ์
 

PLO3 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงเพ่ือการจดัการดูแลผูรั้บบริการทางการผดุงครรภอ์ยา่งมี
คุณภาพและปลอดภยั 

3.1 วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎี
ภาวะผูน้ า และแนวคิดการ
พฒันาคุณภาพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ ์

1) การอภิปราย 
2) การสมัมนา 
3) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
4) การฝึกปฏิบติัจริงในคลินิก 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การน าเสนอ 
3) การเขียนรายงาน 
4) การประเมินโครงการ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

3.2 วเิคราะห์นโยบาย ระบบ
สุขภาพ และ เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ  
3.3 ออกแบบโครงการหรือ

นวตักรรมการดูแลผูรั้บบริการ

ทางการผดุงครรภแ์ละน าไปใช ้

เพื่อพฒันาคุณภาพการพยาบาล

และการผดุงครรภ ์และความ

ปลอดภยัของผูรั้บบริการ 

3.4 ท างานร่วมกบัทีมสุขภาพ
และผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันา
ตนเอง วชิาชีพและสงัคมได้
อยา่งต่อเน่ือง 

5) การเรียนรู้แบบโครงการ (project-based 
learning) 
6) การศึกษารายกรณี  
7) การแสดงบทบาทสมมุติ (role play)  
 

5) การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
6) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
7) แผนการพฒันาทกัษะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของตนเอง 
 

PLO4 ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและ
สารสนเทศ เพือ่การส่ือสาร การ
วจิยั การพฒันานวตักรรม 
ผลงานวชิาการ เพื่อการพฒันา
คุณภาพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ ์ 

1) การเรียนรู้โดยใชเ้ทคโนโลยเีสริม 
(technology-enhanced learning) 
2) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3) การฝึกปฏิบติัจริง 
 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การเขียนรายงาน 
3) การวพิากษ ์
4) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
5) การน าเสนอ 

PLO5 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงกฎหมายในการ
ปฏิบติัการผดุงครรภแ์ก่ผูรั้บบริการท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบน และซบัซอ้น  

5.1 ปฏิบติัการผดุงครรภต์าม
หลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
5.2 วเิคราะห์และตดัสินใจเชิง
จริยธรรมทางการพยาบาล บน
พ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วชิาชีพ  
5.3 ท าหนา้ท่ีแทนผูรั้บบริการ
ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
5.4 ใหค้  าปรึกษาหรือช้ีแนะทาง
กฎหมายและจริยธรรม 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

1) การฝึกปฏิบติัจริงในคลินิก 
2) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
3) การเขียนรายงานกรณีศึกษา 
4) การน าเสนอกรณีศึกษา 
5) การใชก้รณีศึกษา 
6) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
7) การอภิปราย 
8) การเขียนรายงาน  

 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์ 
3) การเขียนรายงาน 
4) การน าเสนอ 
5) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

หลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวชิำกำรผดุงครรภ์ 

หมวดวชิาบงัคบั 
642-511 ปรัชญา ทฤษฎี พหุวฒันธรรมในการพยาบาล 2((2)-0-4) 

Philosophy, Theories, and Multiculturalism in Nursing 
ปรัชญา ศาสนาและวฒันธรรมทางการพยาบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและทฤษฎีทางการ

พยาบาล ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลแบบองคร์วม การดูแลต่อเน่ือง พหุวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพแบบ
ผสมผสานและทางเลือก 

Philosophy, religion and culture in nursing, Philosophy of Sufficiency Economy, concepts and theories in 
nursing, related theories, holistic care, continuity of care, multiculturalism, local wisdoms, complementary and alternative 
therapies  

642-512 ระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ าและจริยธรรมทางการพยาบาล 2((2)-0-4) 
Health System, Leadership and Ethics in Nursing 
ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพระดบัชาติและนานาชาติ ปัจจยัก าหนดสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ แนวคิด

และทฤษฎีภาวะผูน้ า ทกัษะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการพฒันา การจดัการผลลพัธ์ทางการพยาบาล การพฒันาคุณภาพการ
พยาบาล การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากร  ทฤษฎีจริยศาสตร์และหลกัจริยธรรม ประเด็น
ขดัแยง้ทางจริยธรรมและกฎหมาย กระบวนการตดัสินใจเชิงจริยธรรม   

National and global health system and health policy; determinants of health; health economics; concept and 
theory of leadership; development of leadership skill for change; nursing outcome management, quality, risk and safety 
management; ethical theory and principle in nursing; ethical & law issues and decision-making process 

642-513 วชิาวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยกุตใ์ช ้ 5((4)-2-9) 
Module: Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application 
กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล การออกแบบและระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อพฒันานวตักรรม 

หลกัสถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผลการวจิยั การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศ การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์การ
สร้างมูลค่าผลงานวิจยัและนวตักรรมทางการพยาบาล การน าผลการวิจยัและนวตักรรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ การ
เขียนขอ้เสนอการวจิยัเชิงหลกัการโดยค านึงถึงความซ่ือสตัยท์างวชิาการ วจิยั และนวตักรรม  

Process of nursing research; design and methodology of quantitative and qualitative research to develop 
innovation; principles of statistics; data analysis and interpretation; using digital and information technology; evidence-
based utilization; creating value added in nursing research and innovation; utilization and dissemination of nursing 
research and innovation; development of research concept proposal; academic, research and innovation integrity 



 

648-531   พยาธิสรีรวทิยาและเภสชัวทิยาขั้นสูงทางการผดุงครรภ ์ 3((3)-0-6)   
    Advanced Pathophysiology and Pharmacotherapy in Midwifery 
 มโนทศัน์การเกิดโรค สาเหตุ และพยาธิสภาพ ความผิดปกติดา้นพนัธุกรรม การเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวทิยา
ของระบบต่าง ๆ ในสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกในครรภแ์ละทารกแรกเกิดอาการ และอาการแสดง หลกัการ
และการรักษาทางเภสชัวทิยาส าหรับผูรั้บบริการท่ีมีภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนและซบัซอ้น 
 Concepts of diseases’ occurrence, causes and pathophysiology, abnormal genetics, pathophysiological changes 
in each system of reproductive women, women during childbearing periods, fetuses and newborns, signs and symptoms, 
principles and pharmacotherapies for clients with deviation and complex health conditions 
 
648-532  การผดุงครรภข์ั้นสูง      3((3)-0-6)   
 Advanced Midwifery      
 การดูแลแบบองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง การจดัการภาวะสุขภาพ ในสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกในครรภ์
และทารกแรกเกิด และครอบครัว ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ เบ่ียงเบน มีภาวะเส่ียง มีปัญหาสุขภาพซบัซอ้นหรือคาดการณ์วา่จะ
เกิดข้ึน การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งมารดา ทารกแรกเกิดและครอบครัว และการเล้ียงบุตรดว้ย
นมมารดา การพฒันานวตักรรมและการน าไปใชใ้นการปฏิบติัการผดุงครรภ ์บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ ์ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัฐานเชิงประจกัษ ์หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพ
แบบผสมผสานและทางเลือก การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยดิีจิทลั ภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม ตามมาตรฐาน 
กฎหมาย และจรรยาบรรณวชิาชีพ   
 Providing continuing of holistic care, health management of reproductive women, women during childbearing 
period, fetus and newborns and families in normal and health deviations, high risk, having complicated health problems or 
expected to happen; family planning; promotion of attachment and bonding among mothers, newborns and family; 
breastfeeding; creating innovation and implementing in midwifery practice; integration of nursing and midwifery 
disciplines, other related disciplines; evidence based, philosophy of sufficiency economy, local wisdoms, complementary 
and alternative therapies; utilization of information and digital technology upon multicultural context; standards, legal, 
and professional ethics    
 
648-543   ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 1 3(0-9-0)   
 Practicum in Advanced Midwifery I 
 ปฏิบติับทบาทผดุงครรภ์ขั้นสูงโดยการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การวินิจฉัยจากการซักประวติั การตรวจ
ร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมและ
ต่อเน่ือง ในสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกแรกเกิด ครอบครัวและชุมชน ท่ีมีภาวะสุขภาพปกติและเบ่ียงเบน การ
วางแผนครอบครัว การส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งมารดา ทารกแรกเกิด และครอบครัว การให้ค  าปรึกษาก่อนสมรส ก่อน
การตั้งครรภ ์และการใหค้  าปรึกษาทางพนัธุกรรม การเล้ียงบุตรดว้ยนมมารดา การประเมินและการจดัการผลลพัธ์ทางคลินิก 
และการตดัสินใจเชิงจริยธรรม บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัฐานเชิง
ประจกัษแ์ละนวตักรรม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและทางเลือก 
การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั ภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม ตามมาตรฐาน กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ   



 

 Practice role of advanced midwifery in advanced health assessment, diagnosis based on health history-taking; 
physical examination, laboratory and special testing; health promotion and holistic health care and continuing care among 
reproductive women, women during childbearing period, newborns, families and communities in normal and health 
deviations; family planning; promotion of attachment and bonding among mothers, newborns and family; premarital, pre-
pregnancy, and genetic counseling; breastfeeding; evaluation and management of clinical outcomes, and ethical decision 
making;  integration of nursing and midwifery disciplines, other related disciplines, evidence-based and innovation, 
philosophy of sufficiency economy, local wisdoms, complementary and alternative therapies;  utilization of information 
and digital technology upon multicultural context; standards, legal, and professional ethics   
  
648-544   ปฏิบติัการผดุงครรภข์ั้นสูง 2 3(0-9-0)          
 Practicum in Advanced Midwifery II 
 ปฏิบติับทบาทผดุงครรภข์ั้นสูงในการดูแลสตรีวยัเจริญพนัธ์ุ สตรีระยะมีบุตร ทารกแรกเกิด ครอบครัว ท่ีมีภาวะ
สุขภาพปกติและเบ่ียงเบน ปัญหาซบัซอ้นหรือคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึน การจดัท าโครงการหรือพฒันานวตักรรม การประเมิน
และการจดัการผลลพัธ์ทางคลินิก บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัฐานเชิง
ประจกัษแ์ละนวตักรรม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและทางเลือก 
การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั ภายใตค้วามหลากหลายทางวฒันธรรม ตามมาตรฐาน กฎหมาย และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ  
 Practice role of advanced midwifery in reproductive women, women during childbearing period, newborns 
and families in normal, deviated health problems, complicated or anticipated to happen; project management or 
innovation development; evaluation and management of clinical outcomes; integration of nursing and midwifery 
disciplines, other related disciplines, evidence-based and innovation, philosophy of sufficiency economy, local wisdoms, 
complementary and alternative therapies; utilization of information and digital technology upon  multicultural context; 
standards, legal, and professional ethics   

 
หมวดวชิาเลือก 
642-770 แนวคิดและบทบาทการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง 3((2)-3-4)    
 Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice 
 การพฒันาสมรรถนะในบทบาทผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง  การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ความคุม้ทุน คุณภาพ
การบริการกบัการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การพฒันานวตักรรมหรืองานวิจยัเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดบั
บุคคล กลุ่มประชากรและระบบการดูแลสุขภาพ  
 Competency development regarding role of advanced practice nurse; utilize evidences; cost effectiveness; 
health care quality related to advanced nursing practice nursing; an innovation or research development to improve quality 
health service of target individual, group, and health care system 
  
 
 
 
                  



 

642-771 ปฏิบติัการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวจิยั 3(0-9-0)       
 Integrative Research Review Practice   
 ปฏิบติัการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลทางการพยาบาลและสุขภาพ และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้ งเขียนรายงานในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา    
 Practice literature review from nursing and allied health database, and other related sources; reading; analyzing 
and synthesizing knowledge including writing reports in topics related to thesis/minor thesis under an advisor’s 
supervision 
 
642-772 การวจิยัทางการพยาบาลเชิงคุณภาพ     3((2)-2-5)    
 Qualitative Nursing Research    
 ปรัชญา แนวคิดการวจิยัเชิงคุณภาพ การเขียนโครงการวจิยั การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจยัเชิงคุณภาพ การ
เก็บขอ้มูล การจดัการขอ้มูล วเิคราะห์ แปลความ อภิปราย และเขียนรายงาน ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ   
 Philosophy, concept of qualitative research; proposal writing; trustworthiness; data collection; data 
management; analysis, interpretation, discussion and writing a qualitative research report 
 
642-773 การดูแลสุขภาพองคร์วมโดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก  3((2)-3-4)     
 Holistic Healthcare with the Integration of Eastern Wisdom 
 แนวคิด ทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม การบูรณาการภูมิปัญญาตะวนัออกในการเยยีวยาสุขภาพบนพ้ืนฐาน
ของหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละพหุวฒันธรรม    
 Concept, theory of holistic health care, integration of eastern wisdom for health and healing based on 
evidence-based and multicultural context 
  
642-774   สุนทรียะในการพยาบาล 3((2)-2-5)    
 Aesthetics in Nursing 
 ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ สุนทรียะในการด าเนินชีวติ สุนทรียะในส่ือสาร แนวคิดศิลป์และสุนทรียศาสตร์ทางการ
พยาบาล ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ทางการพยาบาล กระบวนการปฏิบติัของสุนทรียะในการพยาบาล การแสดงออกทาง
สุนทรียะของการปฏิบติัการพยาบาล     
 Philosophy of aesthetics; aesthetic in living; aesthetic in communication; concepts of art and aesthetics in 
nursing, theory of aesthetics in nursing; practice processes of aesthetics in nursing; aesthetic expressions of nursing 
practice    
 
642-775 เทคโนโลยกีบัการพยาบาล  3((3)-0-6)    
 Technology-Enhanced Nursing 
 ความส าคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลในการพยาบาล แนวโน้มและผลกระทบ แพลตฟอร์มของ
เทคโนโลยีดิจิทลั การคิดเชิงออกแบบและนวตักรรม แนวคิดและผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีดิจิทลัดา้นการดูแลสุขภาพ ระบบ
สุขภาพทางไกล อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การประยกุต์ใชปั้ญญาประดิษฐ์ หุ่นยนตเ์พ่ือการดูแลดา้นสุขภาพ ขั้นตอนและ
กระบวนการการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลดา้นการดูแลสุขภาพ การขบัเคล่ือนและผูข้บัเคล่ือนการใชเ้ทคโนโลยี ดิจิทัลในการ



 

พยาบาล สมดุลของการใชเ้ทคโนโลยีและความเป็นมนุษย ์ประเด็นและการจดัการทางจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั
ทางการพยาบาล 
 Importance and benefits of digital technology in nursing, trends and impacts, platforms of digital technology, 
design thinking and innovation, idea and products of digital technology for healthcare, telehealth, internet of things, 
application of artificial intelligence, robot in healthcare, procedure and process of digital technology utilization in 
healthcare, driving and driver of  digital technology utilization in nursing, harmony of high technology and high touch, 
ethical issues and management related to digital technology utilization 
 
642-776 การสอนทางการพยาบาล                     3((2)-3-4)    
          Teaching in Nursing 
 บทบาท ความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาจารยพ์ยาบาล ปรัชญาการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ เทคนิค การ
สอนแบบต่างๆ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ การเขียนแผนการสอนและการ
ประยุกต์ใช้ในการสอนในชั้นเรียน การสอนในห้องปฏิบัติการ และการสอนในคลินิก การวิจยัในชั้นเรียน การพฒันา 
หลกัสูตร และการประกนัคุณภาพการศึกษา   
 Roles, responsibilities and ethics of nurse instructors; educational philosophy; learning process; various 
teaching techniques; educational innovations and technology; learning evaluation; writing teaching plan and applying in 
the classroom; teaching in laboratory and clinics; classroom research; curriculum development and educational quality 
assurance 

 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
642-781  วทิยานิพนธ์  12(0-36-0)    
 Thesis 
 ปฏิบัติการวิจยัทางการพยาบาลในหัวขอ้ท่ีเลือกสรรในผูรั้บบริการทางการผดุงครรภ์ และเตรียมผลงานเพื่อ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ภายใตค้วามดูแลและใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Practice nursing research in selected topic of midwifery clients, and prepare manuscript for publication under 
supervision and guidance of thesis advisor(s) 
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