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ปรัชญาของหลกัสูตร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (progressivism) ใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียนผ่านกระบวนการ
แกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการศึกษาพยาบาล
ระดบัปริญญาโทของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์จึงมุ่งเนน้ถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดว้ย
การจดัการเรียนการสอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (active learning) ท่ีผสมผสานวิธีการจดัการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง (transformative learning) การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(problem-based learning) การท าโครงงาน/นวตักรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (project-based learning/ innovation-based 
learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (service learning) โดยยึดหลกัพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก
ท่ีวา่ “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะของมหาบณัฑิต โดยส่งเสริม
การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริง มีการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุเนน้ใหผู้เ้รียนมีความใฝ่
รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองและเรียนรู้จากเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์ จดัการดูแล
ผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล แนวคิดการดูแล
สุขภาพองคร์วม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน และการพยาบาล
พหุวฒันธรรม ตามมาตรฐาน จรรยาบรรณและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ อยา่งเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั และจดัการผลลพัธ์ทางการพยาบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ท าวิจยัหรือ
สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุง/พฒันาคุณภาพการพยาบาล  หน่วยงาน วชิาชีพ และสงัคมได ้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ อีกทั้งยงัสามารถด ารงชีวติอยา่งมีความสุขไดใ้นสงัคมพหุวฒันธรรม   

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 จดัการดูแลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใชศ้าสตร์ทางการพยาบาลและ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.1 วเิคราะห์ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการพยาบาลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพ
ซบัซอ้น  
1.2 ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงครอบคลุมทุกมิติ 



1.3 ปฏิบติัการดูแลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใชว้จิยั/นวตักรรมในการดูแล
ผูรั้บบริการ 
1.4 ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุดอ้ยา่งครบถว้นถูกตอ้ง 
PLO2 สร้างงานวจิยั/นวตักรรม/ผลงานวชิาการทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 
PLO3 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงเพ่ือการจดัการดูแลผูรั้บบริการอยา่งมีคุณภาพและปลอดภยั 
3.1 วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า และแนวคิดการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
3.2 วเิคราะห์นโยบาย ระบบสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
3.3 ออกแบบโครงการหรือนวตักรรมการดูแลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซอ้นและน าไปใช ้เพื่อ
พฒันาคุณภาพการพยาบาลและความปลอดภยัของผูรั้บบริการ  
3.4 ท างานร่วมกบัทีมสุขภาพและผูเ้ก่ียวขอ้ง (สร้าง/รักษาสมัพนัธภาพ ส่ือสาร ประสานงาน ท างานร่วมทีมสุขภาพ และให้
การปรึกษา) 
PLO4 ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศ เพื่อการส่ือสาร การวจิยั การพฒันานวตักรรม/ผลงานวชิาการ เพื่อการพฒันา
คุณภาพการพยาบาล 
PLO5 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงกฎหมายในการปฏิบติัการ
พยาบาลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซอ้น 
5.1 ปฏิบติัการพยาบาลตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ 
5.2 วเิคราะห์และตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชีพ 
5.3 ท าหนา้ท่ีแทนผูรั้บบริการไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
5.4 ใหค้  าปรึกษาหรือช้ีแนะทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  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)   
646-531 พยาธิสรีรวทิยาและเภสชัวทิยาขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 2((2)-0-4) 
 (Advanced Pathophysiology and Pharmacotherapeutics  
 for Adult and Elderly)  
646-532 การพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ  4((3)-2-7) 
 (Advanced Nursing for Adult and Elderly)  
646-553 ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุเลือกสรร   3(0-9-0) 
 (Advanced Nursing Practicum in Selected Adult and Elderly)  
646-654 ปฏิบติัการจดัการดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ  3(0-9-0) 
 (Care Management Practicum in Adult and Elderly)   



2. หมวดวชิาเลือก  3 หน่วยกติ 

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)   
642-777   การพยาบาลดา้นการดูแลแบบประคบัประคอง  3((2)-3-4) 
 (Palliative Care Nursing)   
642-778  การพยาบาลภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพและการจดัการสาธารณภยั 3((2)-3-4) 
 (Health Emergency and Disaster Nursing Management)  

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 ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยกุตใ์ช ้      5((4)-2-9) 
 (Module: Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application)   
646-531 พยาธิสรีรวทิยาและเภสชัวทิยาขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 2((2)-0-4) 
 (Advanced Pathophysiology and Pharmacotherapeutics for 
 Adult and Elderly)         
ภาคการศึกษาที ่2 
646-532  การพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 4((3)-2-7) 

(Advanced Nursing for Adult and Elderly)  
646-553  ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุเลือกสรร   3(0-9-0) 

(Advanced Nursing Practicum in Selected Adult and Elderly)  
642-XXX วชิาเลือก 3(…-…-…) 

  
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
646-654 ปฏิบติัการจดัการดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 3(0-9-0) 
 (Care Management Practicum in Adult and Elderly)  
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 สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 จัดการดูแลผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีภาวะสุขภาพซับซ้อนอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่

เกีย่วข้อง 
1.1 วิเคราะห์ศาสตร์ทางการพยาบาล และ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการพยาบาลผูรั้บบริการ
ผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซอ้น 
1.2 ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงครอบคลุมทุก
มิติ 
1.3 ปฏิบัติการดูแลผู ้รับบริการผู ้ใหญ่และ
ผู ้สู งอายุ ท่ี มี ภาวะสุขภาพซับซ้อนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยใช้วิจัย/นวตักรรม ในการดูแล
ผูรั้บบริการ 
1.4 ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล
ผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายไุดอ้ยา่ง
ครบถว้นถูกตอ้ง 

1) การอภิปราย
2) การท ากิจกรรมกลุ่ม
3) การศึกษารายกรณี
4) สถานการณ์จ าลอง (simulation)
5) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง
6) การท าวารสารสโมสร (journal club)
7) การเรียนรู้แบบโครงการ (project-based
learning)
8) การศึกษาดูงาน
9) การเรียนรู้แบบสืบหาความรู้ (inquiry-
based learning)

1) การสอบ
2) แบบฝึกหดั
3) การสงัเกตพฤติกรรม
4) การน าเสนอ
5) การสรุปความคิดรวบยอด
6) การเขียนรายงาน
7) การประเมินโครงการ

8) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้

PLO2 สร้างงานวจิยั/นวตักรรม/ผลงาน

วชิาการทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานสู่

สาธารณะ 

1) การบรรยาย
2) การอภิปราย
3) การท ากิจกรรมกลุ่ม
4) การเรียนรู้โดยวจิยัเป็นฐาน (research-based
learning)
5) การฝึกเขียนขอ้เสนอนวตักรรม/การวจิยัเชิง
หลกัการ
6) การคิดเชิงออกแบบ (design thinking)
7) การท าวจิยั/วทิยานิพนธ์

1) แบบฝึกหดั/ใบงาน
2) การสอบ
3) การเขียนรายงาน
4) การตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
ดว้ยโปรแกรม เช่น Turnitin
program
5) การเขียนขอ้เสนอนวตักรรม/การ
วจิยัเชิงหลกัการ
6) การน าเสนอนวตักรรม/ขอ้เสนอ
การวจิยัเชิงหลกัการ
7) รายงานวทิยานิพนธ์

PLO3 แสดงออกถึงภาวะผู้น าในการริเร่ิมการเปลีย่นแปลงเพ่ือการจดัการดูแลผู้รับบริการอย่างมคุีณภาพและปลอดภัย 

3.1 วเิคราะห์แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า และ
แนวคิดการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 
3.2 วเิคราะห์นโยบาย ระบบสุขภาพ และ

1) การอภิปราย
2) การท ากิจกรรมกลุ่ม
3) การศึกษารายกรณี

1) การสงัเกตพฤติกรรม
2) การน าเสนอ
3) การเขียนรายงาน



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 
3.3 ออกแบบโครงการหรือนวตักรรมการดูแล
ผู ้รับบริการผู ้ใหญ่ และผู ้สู งอายุ ท่ี มีภาวะ
สุขภาพซับซ้อนและน าไปใช้ เพื่ อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลและความปลอดภยัของ
ผูรั้บบริการ  
3.4 ท างานร่วมกบัทีมสุขภาพและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
(ส ร้ า ง / รั ก ษ าสั ม พั น ธ ภ าพ  ส่ื อ ส า ร 
ประสานงาน ท างานร่วมทีมสุขภาพ และให้
การปรึกษา) 

4) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
5) การเรียนรู้แบบโครงการ  
 

4) การประเมินโครงการ 
5) การประเมินกระบวนการกลุ่ม 
6) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
7) แผนการพฒันาทกัษะผูน้ าการ 
เปล่ียนแปลงของตนเอง 
 
 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 
เพ่ื อ ก าร ส่ื อ ส าร  ก าร วิ จั ย  ก ารพั ฒ น า
นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล 

1) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
2) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การน าเสนอ 
3) การเขียนรายงาน 
 

PLO5 แสดงพฤตกิรรมทีส่ะท้อนถึงความมคุีณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงกฎหมายในการปฏิบตักิารพยาบาล
ผู้รับบริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทีม่ภีาวะสุขภาพซับซ้อน 
5.1 ปฏิบติัการพยาบาลตามหลกัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 
5.2 วเิคราะห์และตดัสินใจเชิงจริยธรรม
ทางการพยาบาล บนพ้ืนฐานคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ และมาตรฐานวชิาชีพ 
5.3 ท าหนา้ท่ีแทนผูรั้บบริการไดเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ 
5.4 ใหค้  าปรึกษาหรือช้ีแนะทางกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

1) การอภิปราย 
2) การศึกษารายกรณี 
3) การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 
 

1) การสงัเกตพฤติกรรม 
2) การเขียนรายงาน 
3) การวพิากษ ์
4) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

หลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบณัฑิต  สำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 

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

(Philosophy, Theories, and Multiculturalism in Nursing) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
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 wisdom, complementary and alternative 
therapies          
642-512  ระบบสุขภาพ ภาวะผูน้ าและจริยธรรมทางการพยาบาล 2((2)-0-4)  

(Health System, Leadership and Ethics in Nursing)  
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพระดบัชาติและนานาชาติ ปัจจยัก าหนดสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ แนวคิด

และทฤษฎีภาวะผูน้ า ทกัษะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการพฒันา  การจดัการผลลพัธ์ทางการพยาบาล การพฒันาคุณภาพการ
พยาบาล การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วยและบุคลากร  ทฤษฎีจริยศาสตร์และ  หลกัจริยธรรม 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   ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยกุตใ์ช ้ 5((4)-2-9)  
(Module: Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application) 
รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล การออกแบบและระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อพฒันานวตักรรม 

หลกัสถิติ การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปลผลการวจิยั การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศ การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์การ
สร้างมูลค่าผลงานวิจยัและนวตักรรมทางการพยาบาล การน าผลการวิจยัและนวตักรรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ การ
เขียนขอ้เสนอการวจิยัเชิงหลกัการ โดยค านึงถึงความซ่ือตรงทางวชิาการ 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 



 

หมวดวชิาบงัคบั (วชิาเฉพาะสาขา)             
646-531 พยาธิสรีรวทิยาและเภสชัวทิยาขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ     2((2)-0-4)   
 (Advanced Pathophysiology and Pharmacotherapeutics for Adult and Elderly) 
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
 มโนทัศน์การเกิดโรคในผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพซับซ้อน สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การ
เปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาและการตอบสนองของร่างกาย อาการและอาการแสดง คุณลกัษณะทางคลินิก หลกัการและการ
รักษาทางเภสชัวทิยา การใชย้าอยา่งสมเหตุผล  
               Concept of diseases’ occurrence in adults and elderly with complicated health problems; causes of pathology, 
and pathophysiological alterations; signs and symptoms; clinical parameters, principles of pharmacology and 
pharmacotherapeutics; rational drug use  
646-532   การพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ 4((3)-2-7)   
                (Advanced Nursing for Adult and Elderly)         
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
 แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพองค์รวมในผูรั้บบริการผูใ้หญ่และ
ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพซบัซ้อนรายบุคคล ในภาวะเฉียบพลนั วิกฤต เร้ือรัง วาระทา้ยของชีวิต หรือโรคอุบติัใหม่/อุบติัซ ้ า 
ภายใตแ้นวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ รูปแบบการบริการสุขภาพ การดูแลต่อเน่ือง บูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน และการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและทางเลือก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบ
นวตักรรมทางการพยาบาล การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ประเด็นขดัแยง้ทางจริยธรรมและการตดัสินใจเชิง
จริยธรรม ภายใตบ้ริบทพหุวฒันธรรม มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย  
 Concept of advanced nursing practice in health promotion and holistic care for adults and elderly with 
complicated health problems at individual basis in acute, critical, chronic, end of life, or emerging infectious diseases/ re-
emerging infectious diseases, based on nursing concept, nursing theories,  evidence-based practice;  healthcare delivery 
model;  continuity of care; integration of local wisdom, complementary and alternative therapies, philosophy of 
sufficiency economy, creating nursing innovation; using digital and information technology; ethical dilemmas and ethical 
decision making, based on multicultural context, professional standard, professional ethics, and laws 
 
646-553   ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุเลือกสรร  3(0-9-0)  
                 (Advanced Nursing Practicum in Selected Adult and Elderly)  
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงและการตดัสินใจทางคลินิกอยา่งมีเหตุผล ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงใน การสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาพองคร์วมในผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายท่ีุเลือกสรรรายบุคคลท่ีมีภาวะสุขภาพซบัซอ้นภายใตแ้นวคิด 
ทฤษฎีทางการพยาบาล หลกัฐานเชิงประจกัษ์ รูปแบบการบริการสุขภาพ การดูแลต่อเน่ือง การใชย้าอยา่งสมเหตุผล บูรณา
การหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและทางเลือก การใชน้วตักรรม
ทางการพยาบาล การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การส่ือสารและสัมพนัธภาพเชิงวิชาชีพ ประเด็นขดัแยง้ทาง
จริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรม ภายใตบ้ริบทพหุวฒันธรรม มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย   
 Advanced health assessment and clinical reasoning and decision making; rational drug use; advanced nursing 
practice in health promotion and holistic care in selected adults and elderly at individual basis with complicated health 
problems, based on nursing concept, nursing theories,  evidence-based practice; healthcare delivery model; continuity of 



 

care; integration of philosophy of sufficiency economy, local wisdom, complementary and alternative therapies, 
utilization of nursing innovation; using digital and information technology; communication and professional relationships; 
ethical dilemmas and ethical decision making, based on multicultural context, professional standard, professional ethics, 
and laws 
 
646-654   ปฏิบติัการจดัการดูแลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ                                            3(0-9-0)  
 (Care Management Practicum in Adult and Elderly)     
 รายวชิาบงัคบัเรียนก่อน : - 
 ปฏิบติัการจดัการดูแลและการจดัการผลลพัธ์ทางการพยาบาล ความเส่ียง และความปลอดภยัทางคลินิก ในการ
พยาบาลขั้นสูงแก่ผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายุท่ีมีภาวะสุขภาพซับซ้อน บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง หลกัฐานเชิงประจกัษ ์รูปแบบการบริการสุขภาพ การดูแลต่อเน่ือง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและทางเลือก การพฒันานวตักรรมทางการพยาบาลและน าไปใชใ้นการปฏิบติัการ
พยาบาล การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทลั ภาวะผูน้ าทางคลินิกท่ีริเร่ิมการเปล่ียนแปลง การท างานเป็นทีมร่วมกบั
เครือข่ายสหวชิาชีพและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตบ้ริบทพหุวฒันธรรม มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย     
 Care management practice and nursing outcome management, clinical risk, and safety in advanced nursing 
practice in adults and elderly with complicated health problems; integration of nursing theories, and related theories, 
evidence-based practice; healthcare delivery model; continuity of care; philosophy of sufficiency economy, local wisdom, 
complementary and alternative therapies, creating nursing innovation and implementing in nursing practice; using digital 
and information technology; leadership-initiated changes in practice; teamwork with professional networks and related 
persons, based on multicultural context, professional standard, professional ethics, and laws  
 
หมวดวชิาเลือก                    
642-771 ปฏิบติัการทบทวนเพื่อบูรณาการงานวจิยั         3(0-9-0)    
 (Integrative Research Review Practice)   
 ปฏิบติัการทบทวนวรรณกรรมจากฐานขอ้มูลทางการพยาบาลและสุขภาพ และแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 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 าเนินชีวิต สุนทรียะในการส่ือสาร แนวคิดศิลป์และสุนทรียศาสตร์
ทางการพยาบาล 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 การขบัเคล่ือนและผูข้บัเคล่ือนการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการ
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, 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
สอนแบบต่าง ๆ 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 
 
642-777 การพยาบาลดา้นการดูแลแบบประคบัประคอง          3((2)-3-4) 
 (Palliative Care Nursing) 
 หลกัการดูแลแบบประคบัประคอง การดูแลแบบประคบัประคองส าหรับช่วงของภาวะเจ็บป่วย บทบาทและ
หน้าท่ีของพยาบาลด้านการดูแลแบบประคบัประคอง การประเมินและการจดัการอาการ ขอ้พิจารณาด้านกฎหมายและ
จริยธรรมส าหรับการดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะเจ็บป่วยท่ีจ ากดัชีวติ การวางแผนการดูแลล่วงหนา้ นวตักรรมทางการพยาบาลดา้น
การดูแลแบบประคบัประคอง ผลลพัธ์การดูแลแบบประคบัประคอง ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ของการพยาบาล
ดา้นการดูแลแบบประคบัประคอง  
   Principles of palliative care, palliative care for a range of illness states, roles and function of the palliative 
care nurse, symptom assessment and management, legal and ethical considerations for care of the person with life limiting 
illness, advanced care planning, innovation in palliative care, palliative care outcome, issues related to advancement of 
palliative care nursing 
 
642-778   การพยาบาลภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพและการจดัการสาธารณภยั       3((2)-3-4)  
 (Health Emergency and Disaster Nursing Management) 
 แนวคิด หลกัการ นโยบาย ระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินและสาธารณภยั ระดับท้องถ่ิน ชาติ และ
นานาชาติ ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ วธีิการรับมือและตอบสนอง สมรรถนะในการจดัการ บทบาทของพยาบาลในการจดัการ
สาธารณภยัในทุกระยะ ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
                Concept, principle, policy, system management for emergency and disaster at local, national, and international 
level; health emergency situations, approaches in preparedness and response nursing competency in management, nurses’ 
roles in disaster management in every phase; related ethical issues and laws 
 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 
642-781  วทิยานิพนธ์     12(0-36-0)    
 (Thesis) 
 ปฏิบัติการวิจยัทางการพยาบาลในหัวขอ้ท่ีเลือกสรรในผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ และเตรียมผลงานเพ่ือ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ภายใตค้วามดูแลและใหค้  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Practice nursing research in selected topic of adults and elderly, and prepare manuscript for publication under 
supervision and guidance of thesis advisor(s) 
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