
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

สำขำวิชำกำรพยำบำลเดก็ 

หมวดวิชำบังคับ 
642-511    2(2-0-4) 
ปรัชญำตะวันออกและทฤษฎีทำงกำรพยำบำล  
(Eastern Philosophy and Nursing Theories) 

ปรัชญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันออกในการดูแล
สุขภาพองค์รวม ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมทั้ งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยง  และการพยาบาล 
พหุวฒันธรรม 

Eastern philosophy and eastern wisdom in holistic health 
care; nursing theory, related concept and theories including the 
concept of sufficiency economic philosophy and multicultural 
nursing 

 

642-512        2(1-2-3) 
สถิติส ำหรับพยำบำล   
(Statistics for Nurses) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรและระดับการวดั สถิติ
บรรยาย สถิติอา้งอิงพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกท่ีใชใ้นการวิจยั
ทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการแปลผล การน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มลู 

Probability theory, variable and level of measurement; 
descriptive statistics; inferential statistics including parametric and 
non-parametric statistics used in nursing research; application of 
computer software in processing and analyzing data; interpretation; 
presentation of statistical analysis findings 

 

642-513    2(1-2-3) 
กำรวิจัยและกำรใช้ผลกำรวิจัย         
(Research and Research Utilization) 

หลักการเขียนโครงการวิจยั การออกแบบวิจยั ระเบียบวิธี 
และการด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คุณภาพและความ

ตรงของงานวิจัย การวิเคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจัย 
จริยธรรมในการท าวจิยั การน าผลการวจิยัไปใช ้

Principle of research proposal development; quantitative 
and qualitative research design and methodology; quality and 
validity of research; research critique and appraisal; ethics in 
conducting research; research utilization 

 

642-514        2(2-0-4) 
นโยบำย ระบบสุขภำพ และภำวะผู้น ำทำงกำรพยำบำล  
(Health Policy, Health System, and Nursing Leadership) 
 แนวคิด กระบวนการพฒันานโยบายสุขภาพ องคป์ระกอบ
ระบบสุขภาพ และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งแนวคิดและคุณลกัษณะภาวะผูน้ า 
การพฒันาภาวะผูน้ าในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง การพฒันาวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ ์ภายใตบ้ริบทของพหุวฒันธรรม 
 Concept; process of health care policy development; 

components of health care system and related factors; concept and 

leadership characteristics; leadership development in the era of 

change; nursing and midwifery professional development under 

multicultural context 
 

642-515           1(1-0-2) 
กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรมทำงกำรพยำบำล 
(Ethical Decision Making in Nursing) 

ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรม แนวคิดจริยธรรม 
ประเดน็จริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาลใน
สถานการณ์ท่ีซับซ้อน กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

Theory of ethics; ethical principles; concept of ethics; 
nursing ethical issues and ethical decision making in complicated 
situations; laws and acts regarding nursing profession and 
midwifery 

 
 



หมวดวิชำเฉพำะสำขำ 
645-531   3(3-0-6) 
พยำธิสรีรวิทยำและเภสัชวิทยำขั้นสูงส ำหรับเดก็  
(Advanced Pathophysiology and Pharmacology for Children) 

มโนทศัน์การเกิดโรค วิเคราะห์สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ 
การเปล่ียนแปลงทางสรีวิทยาของระบบต่างๆ การปรับตัวของ
ร่างกายของเดก็ในภาวะเจ็บป่วย อาการและอาการแสดงของการเกิด
พยาธิสภาพ หลกัการและการรักษาทางเภสัชวทิยา 

Concept of disease occurrence; analysis of causes of 
pathology, physiological changes in various systems, body 
adaptation in sick children, signs and symptoms of pathology; 
principles and pharmacological treatment  

 

645-532      3(3-0-6) 
กำรพยำบำลขั้นสูงส ำหรับเด็ก   
(Advanced Nursing for Children) 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยาบาลเด็กภาวะสุขภาพ
ดีและเบ่ียงเบนเล็กน้อย เจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรัง และวิกฤต แบบ
องคร์วม การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกตใ์ชค้วามรู้พยาธิสรีระ 
หลักจริยธรรม ภูมิปัญญาตะวนัออก และหลกัฐานเชิงประจักษ์ใน
การดูแลสุขภาพเด็กตามพัฒนาการ ภายใต้บริบทของครอบครัว 
สังคมและพหุวฒันธรรม 

Concepts, theories related to pediatric nursing in healthy 
and deviate, acute, chronic and critical illness; holistic care; 
analysis, synthesis and application of pathophysiology knowledge, 
ethical principles, eastern wisdom, and evidence based in caring for 
children based on development under family, society, and 
multicultural context  

 

645-551  3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงส ำหรับเด็ก 1  
(Advanced Nursing Practicum for Children I) 

ปฏิบติัการพยาบาลในการดูแลเดก็ภาวะสุขภาพดี เบ่ียงเบน
เล็กน้อย เจ็บป่วยเฉียบพลัน เร้ือรัง และวิกฤต การประเมินการ
เจริญเติบโต พฒันาการและภาวะสุขภาพขั้นสูงในเด็ก ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจพิเศษ  และการวินิจฉัยปัญหา
สุขภาพ รวมทั้ งบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง หลักฐานเชิง
ประจกัษ์ ภาวะผูน้ าและจริยธรรมตามบริบทของครอบครัว สังคม 

และพหุวฒันธรรมในการดูแลสุขภาพเด็กตามพฒันาการ โดยเน้น
การผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการพยาบาลแบบองคร์วม 

Nursing practice in children with healthy, deviate, acute, 
chronic, and critical illness; growth, development and advanced 
health assessment for children; laboratory investigation results, 
special exam results, and health diagnosis; integration of concepts, 
related theory, evidence based, leadership and ethics in accordance 
with family, society, and multicultural context in caring for children 
based on development; emphasizing on the integration of eastern 
wisdom with holistic nursing 

 

645-652  3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงส ำหรับเด็ก 2      
(Advanced Nursing Practicum for Children II) 

ปฏิบติัการพยาบาลเพื่อพฒันานวตักรรมหรือกระบวนการ
ดูแลเด็กภาวะสุขภาพดี เบ่ียงเบนเล็กน้อย หรือเด็กป่วยกลุ่มเฉพาะ
โรคท่ีมีปัญหาซับซ้อน โดยบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้น าและจริยธรรมตามบริบทของ
ครอบครัว สังคม และพหุวฒันธรรมในการดูแลสุขภาพเด็กตาม
พฒันาการ เน้นการผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกในการพยาบาล
แบบองคร์วม 

Nursing practice for development of innovation or caring 
process in children with healthy, deviate or specific group of sick 
children with complex diseases; integration of concepts, related 
theory, evidence based, leadership and ethics in accordance with 
family, society, and multicultural context in caring for children 
based on development; emphasizing on the integration of eastern 
wisdom with holistic nursing  

 

หมวดวิชำเลอืกเสรี 
642-771    3(0-9-0) 
กำรศึกษำด้วยตนเอง      
(Independent Study) 
 ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูลทางการ
พยาบาลและสุขภาพ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี เ ก่ียวข้อง อ่าน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้ งเขียนรายงานในหัวข้อท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 



 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    3(2-2-5) 
กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Nursing Research) 
 ป รั ชญา  แน ว คิ ดก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภ าพ  ก า ร เ ขี ยน
โครงการวิจยั การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจยัเชิงคุณภาพ การ
เก็บขอ้มลู การจดัการขอ้มูล วิเคราะห์ แปลความ อภิปราย และเขียน
รายงานผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 Philosophy, concept of qualitative research; proposal 
writing; trustworthiness; data collection; data management; data 
analysis and interpretation, discussion; writing a qualitative 
research report 
 

642-773    3(2-3-4) 
กำรดูแลสุขภำพองค์รวมโดยผสมผสำนภูมิปัญญำตะวันออก                       
(Holistic Health Care with the Integration of Eastern Wisdom) 

แนวคิด ทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดย
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออกบนพ้ืนฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษ์
และบริบทของพหุวฒันธรรม 
 Concept, theory of holistic health care with integration of 
eastern wisdom based on evidence base and multicultural context 
 

642-774  3(2-3-4) 
กำรใช้หลกัฐำนเชิงประจักษ์และกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 
(Evidence Based Utilization and Nursing Innovation 
Development) 

การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานข้อมูล การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นท่ีเลือกสรร เพื่อ
น าไปใชใ้นการสร้างนวตักรรมทางการพยาบาล 
 Review of research evidences from database; analysis 
and synthesis of knowledge in a selected issue/topic for nursing 
innovation development 
 
 
 
 
 

642-775    3(2-2-5) 
กำรปรึกษำขั้นสูงทำงกำรพยำบำล  
(Advanced Counseling in Nursing) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดย
เน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง กระบวนการ และทกัษะการให้การ
ปรึกษาแบบการพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
ประเด็นและแนวโน้ม การปรึกษาในแหล่งบริการสุขภาพ การ
ประยกุตใ์ช ้

Psychological counseling concepts and theories by 
emphasizing on clients center; processes and skills of rational and 
emotional counseling; individual and group counseling; issues and 
trends of counseling in health care; applications 

 

642-776    3(2-3-4) 
แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง   
(Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice) 
 การพฒันาสมรรถนะในบทบาทผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้น
สูง การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ์ ความคุม้ทุน คุณภาพการบริการกบั
การปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง การพฒันานวตักรรมหรืองานวิจยัเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่มประชากรและ
ระบบการบริการ 
 Competency development regarding role of advanced 
practice nurse; utilize evidences; cost effectiveness; health care 
quality related to advanced practice nursing; an innovation or 
research development to improve quality of target individual, 
group, and health care system 
 

หมวดวิชำวิทยำนิพนธ์ 
642-781  12(0-36-0) 
วิทยำนิพนธ์ 
(Thesis) 
 ปฏิบติัการวจิยัทางการพยาบาลในหวัขอ้ท่ีเลือกสรร  
 Practice nursing research in a selected topic   
 
 


