
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

สำขำวิชำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
 

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

ปรัชญาตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัออกในการดูแล
สุขภาพองค์รวม ทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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 สถิติอา้งอิงพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกท่ีใชใ้นการ
วจิยัทางการพยาบาล การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล รวมถึงการแปลผล การน าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มลู 

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) 

หลกัการเขียนโครงการวิจยั การออกแบบวิจยัระเบียบ
วธีิ และการด าเนินการวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คุณภาพและ
ความตรงของงานวจิยัการวเิคราะห์และการประเมินคุณค่าการวิจยั 
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) 
 แนว คิ ด  ก ระบ วนก ารพัฒน าน โ ยบ าย สุ ขภ าพ 
องค์ประกอบระบบสุขภาพ และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องแนวคิดและ
คุณลักษณะภาวะผู้น า  การพัฒนาภาวะผู้น าในยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ภายใต้
บริบทของพหุวฒันธรรม 
 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 
ประเด็นจริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล
ในสถานการณ์ท่ีซบัซ้อน กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
 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 
647-531   2(2-0-4) 
จิตพยำธิสรีรวิทยำและจิตเภสัชวิทยำขั้นสูง 
(Advanced Psycho-Pathophysiology and Psycho-Pharmacology) 
 มโนทศัน์ของการเกิดความผิดปกติทางจิต สาเหตุการ
เกิดจิตพยาธิสภาพ การเปล่ียนแปลงทางสรีระของระบบต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อความผิดปกติทางจิต โดยเฉพาะระบบประสาทและต่อมไร้



ท่อ การปรับตวัของร่างกายในภาวะท่ีมีจิตพยาธิสภาพ แนวคิดและ
หลกัการทางเภสัชวทิยาและจิตเภสัชวทิยา การรักษาและผลของยา
ทางจิตเวชต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย 
 Concepts of mental health abnormalities; causes of 
psycho-pathophysiology; physiological changes in various systems 
influencing mental illness, particularly the neurological and 
endocrine systems; body adaptation when having pathology; 
concepts and principles of pharmacology and psychopharmacology; 
treatment and effect of psychopharmacology on various systems 
 

647-532  2(2-0-4) 
กำรป้องกนัปัญหำสุขภำพจิตและกำรส่งเสริมสุขภำพจิต 
(Mental Illness Prevention and Mental Health Promotion) 

แนวคิดและหลักการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพจิต 
ตั้ งเต่ผูรั้บบริการตั้ งแต่แรกคลอดจนกระทั่ง ถึงวยัผูสู้งอายุ การ
ประเมินทางดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช วิธีป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
และการส่งเสริมสุขภาพจิต การบูรณาการภูมิปัญญาตะวนัออก และ
การมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน ท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิต
และบริบทพหุวฒันธรรม 
 Concepts of mental health prevention and promotion 
from infant to the elderly, mental health and psychiatric 
assessment; stragetgies of mental health prevention and 
promotion, the integration of eastern wisdoms family and 
community participation congruence with way of life and 
multicultural context 
 

647-533   2(2-0-4) 
กำรบ ำบัดและพืน้ฟูสภำพทำงกำรพยำบำลส ำหรับผู้ป่วยจิตเวช 
(Nursing Therapeutics and Rehabilitation  for Patients with 
Psychiatric disorders) 
 แนวคิดและหลักการบ าบัดทางการพยาบาลผูป่้วยจิตเวช 
การบ าบดัทางการพยาบาลตั้งแต่ระยะวิกฤต ฉุกเฉิน และระยะเร้ือรัง 
แนวคิดการฟ้ืนฟูสภาพจิต การวางแผนจ าหน่าย และการส่งต่อ 
เนน้การดูแลต่อเน่ืองของครอบครัว และชุมชน โดยการบูรณาการ
ภูมิปัญญาตะวนัออก 
  Concepts and principles of psychiatric nursing 
therapeutics dusing crisis, emergency, and chronic phases, 
concepts of mental health rehabilitation; discharge planning; and 
referral system focusing continuity care of families and 
communities based on eastern wisdom 
 
 
 

647-551        3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงส ำหรับกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 
(Advanced Nursing Practicum for Psychiatric and Mental 
Health Nursing) 

ปฏิบติัการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชภายใตแ้นวคิด
ทฤษฎีท่ีเลือกสรร การประเมินดา้นสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง และ
หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การบ าบัดทางจิต และการ
ฟ้ืนฟสูภาพ โดยเนน้การดูแลต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน และการตดัสินใจเชิงจริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ผูรั้บบริการ โดยใชภู้มิปัญญาตะวนัออกในการดูแลแบบองค์รวม 
และบริบท พหุวฒันธรรม 

Mental health and psychiatric nursing practice using 
concepts, selected theories, advanced mental health and psychiatric 
assessment, and principles of mental health and psychiatric nursing; 
psychological therapeutics; and rehabilitation focusing continuous 
care, family and community participation, ethical decision making, 
eastern wisdom in holistic health care, and multicultural context 

 

*647-641      4(3-2-7) 
กำรบ ำบัดขั้นสูงทำงกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต  
(Advanced Therapeutics for Psychiatric and Mental  Health 
Nursing  
 แนวคิดทกัษะการบ าบดัขั้นสูงส าหรับพยาบาลจิตเวช  
คลอบคลุม การให้การปรึกษาขั้นสูง ครอบครัวบ าบัด และกลุ่ม
บ าบัด ส าหรับผูป่้วยจิตเวชท่ีเลือกสรร โดยค านึงถึงองค์รวมท่ี
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติ บนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรม 
 Concepts of advanced therapeutics for psychiatric 
nurses including advanced couseling, family therapies, and group 
therapies for selected patients based on way of life and 
multicultural context 
 

647-661      3(0-9-0) 
ปฏิบัติกำรบ ำบัดขั้นสูงทำงกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต  
(Practicum in Advanced Nursing Therapeutics for 
Psychiatric and Mental Health Nursing) 
 ปฏิบัติการฝึกทักษะการบ าบัดส าหรับพยาบาลจิตเวช 
ในการบ าบดัผูป่้วยจิตเวช โดยการให้การปรึกษาขั้นสูง ครอบครัว
บ าบัด และกลุ่มบ าบัด ส าหรับผู้ป่วยจิตเวชท่ีเ ลือกสรร ใน
โรงพยาบาลและชุมชนได ้ตามวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานพหุวฒันธรรม 
รวมทั้ งโครงงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนา
หน่วยงาน 



 Psychiatric nursing practice of nursing therapeutics 
and skills using advanced counseling, family therapies, and 
group therapies for selected psychiatric patients in hospitals and 
communities based on way of life and muticultural context  as 
well as projects with evidence based untilization for improving 
setting 
 

647-662*       2(0-4-2) 
สัมมนำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต  
(Seminar in Psychiatric and Mental Health Nursing) 
 การสัมมนาเ ก่ียวกับการจัดการความรู้และการน า
ผลการวิจยัไปใช้เพื่อปรับปรุงและพฒันา การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต ท่ีเลือกสรรในโรงพยาบาลหรือในชุมชน โดยการจัด
โครงการท่ีผสมผสานและประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และภูมิปัญญาตะวนัออก แนวคิดและ ทฤษฎีทางการพยาบาล 
รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งบนพ้ืนฐานของการให้
คุณค่าในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 Seminar in knowledge management and application of 
existing research results to improve and develop psychiatric and 
mental health nursing by doing projects with application of 
sustainable concept, eastern wisdom and philosophy, nursing 
theory, and other related concepts and theories, recognition of the 
value of cultural diversity in hospitals or communities 
 

* ส าหรับนกัศึกษาแผน ข 
 

หมวดวิชำเลอืกเสรี 
642-771  3(0-9-0) 
กำรศึกษำด้วยตนเอง 
(Independent Study) 

ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลทางการ
พยาบาลและสุขภาพ และแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง อ่าน 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้งเขียนรายงานในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย์
ท่ีปรึกษา 

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) 

ปรัชญา  แนวคิดการวิ จัย เ ชิ ง คุณภาพ การ เ ขี ยน
โครงการวิจัย การสร้างความน่าเช่ือถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
การเก็บขอ้มลู การจดัการขอ้มลู วเิคราะห์ แปลความ อภิปราย และ
เขียนรายงานผลการวจิยัเชิงคุณภาพ  

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
ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิง
ประจกัษแ์ละบริบทของพหุวฒันธรรม 

Concept, theory of holistic health care with integration 
of eastern wisdom based on evidence base and multicultural 
context 

 

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

การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จากฐานขอ้มูล 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) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดย
เน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง กระบวนการ และทกัษะการให้การ
ปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์ และพฤติกรรม ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม ประเด็นและแนวโน้ม การปรึกษาในแหล่งบริการ
สุขภาพ 



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

 

642-776  3(2-3-4) 
แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูง 
(Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice) 
 การพฒันาสมรรถนะในบทบาทผูป้ฏิบัติการพยาบาล 
ขั้นสูง การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ความคุม้ทุนคุณภาพการบริการ
กบัการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง การพฒันานวตักรรมหรืองานวิจยั
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดบับุคคล 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 
 

642-778    3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกจิสุขภำพ 
(Health Business Management) 
 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการจดัการ
และกระบวนการจดัการดา้นธุรกิจสุขภาพ ปัญหาทางการจดัการ
ธุรกิจสุขภาพ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การ
ใหค้  าแนะน าในการดูแลสุขภาพ เช่น ดา้นโภชนาการ ดา้นสุขภาพ 
เป็นตน้ 
 Definition, significance, and concepts/theories related 
to health business management; design and operation plan for 
health services and quality/safety management; marketing and 
customer relations for health promotion and consultation 

 

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

หมวดสำรนิพนธ์ 
642-791    6(0-18-0) 
สำรนิพนธ์ 
(Minor Thesis) 
 ปฏิบัติการพัฒนาโครงงานหรือนวัตกรรมทางการ
พยาบาลในหวัขอ้ท่ีเลือกสรรโดยใชก้ระบวนการวจิยั 
 Practice nursing project development or innovation in 
a selected topic by using research process 
 


