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 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์เป็นสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มีการจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (progressivism) ใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการ
แกปั้ญหาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน การจดัการศึกษาพยาบาล
ระดับปริญญาโทของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ดว้ยการจดัการเรียนการสอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (active learning) ท่ีผสมผสานหลากหลายรูป โดยเฉพาะการใช้
ปัญหา     เป็นฐานในการเรียนรู้ (problem-based learning) การท าโครงงาน/นวตักรรมเป็นฐานในการเรียนรู้ (project-based 
learning/ innovation based learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (service learning) โดยยึดหลกัพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนกท่ีวา่ “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการพฒันามหาบณัฑิต 
โดยส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน
จริง มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผูเ้รียน ผู ้สอน และผู ้เช่ียวชาญในสาขา เน้นให้ผู ้เรียนมีความใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต              
ดว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผูเ้รียนสามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
และตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
หรือสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ หรือสามารถท าวิจยัเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล วิชาชีพ และสังคมได ้มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ ด ารงชีวติอยา่งมีความสุขไดใ้นสงัคม   

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 จดัการดูแลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใชศ้าสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  1.1 วเิคราะห์ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการพยาบาลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้น  
           1.2 ประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง 

           1.3 ปฏิบติัการดูแลโดยประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยั/นวตักรรมในการดูแลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง 

           1.4 ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล 



 
PLO 2 สร้างงานวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

PLO3 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางคลินิก ในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีในการดูแลผูรั้บบริการจิตเวช 
            ยุง่ยากซบัซอ้น 

           3.1 วเิคราะห์แนวคิดทฤษฎีภาวะผูน้ า และแนวคิดการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 

           3.2 วเิคราะห์นโยบาย ระบบสุขภาพ และ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 

             3.3 ออกแบบโครงการหรือนวตักรรมการดูแลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นและน าไปใช ้เพ่ือพฒันาคุณภาพการ 
   พยาบาลและความปลอดภยัของผูรั้บบริการ 

           3.4 ท างานร่วมกบัทีมสุขภาพและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

PLO 4 ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศ เพื่อการส่ือสาร การพฒันาผลงานวชิาการ และคุณภาพการพยาบาล 
PLO5 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงกฎหมายในการปฏิบติัการ 
            พยาบาลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้น          

           5.1 ปฏิบติัการพยาบาลตามหลกัจรรยาบรรณวชิาชีพ 

           5.2 วเิคราะห์และตดัสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชีพ 

           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 

2. หมวดวชิาเลือก  3 หน่วยกติ 
642-761 ภาวะวกิฤตและการเยยีวยาทางจิตใจ  3((2)-3-4) 
 Psychological Crisis and Healing 
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 
642-773 การดูแลสุขภาพองคร์วมโดยผสมผสานภูมิปัญญาตะวนัออก 3((2)-3-4) 
 Holistic Healthcare with the Integration of Eastern Wisdom 
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    ชุดวชิาวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล: แนวคิดสู่การประยกุตใ์ช ้       5((4)-2-9) 
 Module : Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application 
647-531 จิตพยาธิสรีรวทิยาและจิตเภสชัวทิยาขั้นสูง 2 ((2)-0-4) 
 Advanced Psycho-Pathophysiology and Psycho-Pharmacology 

ภาคการศึกษาที ่2 
647-532   การพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นในคลินิก      2((2)-0-4) 
    Advanced Nursing Care for Psychiatric Clients with Serious Mental Illness  
    in Clinical Setting 
647-533 การพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นในชุมชน 2((2)-0-4)   
 Advanced Nursing Care for Psychiatric Clients with Serious Mental Illness  
 in Community Setting 
647-541 ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นในคลินิก 3(0-9-0) 
 Advanced Nursing Practicum for Psychiatric Clients with Serious Mental  
 Illness in Clinical Setting 
642- XXX วชิาเลือก 3((2)-2-5) 
 (...............................................................................................................) 

 
ปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 
647-641 ปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงส าหรับผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นในชุมชน 3(0-9-0) 
 Advanced Nursing Practicum for Psychiatric Clients with Serious  Mental  
 Illness in Community Setting 
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 สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจติ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 จดัการดูแลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยใชศ้าสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.1 วเิคราะห์ศาสตร์
ทางการพยาบาล และ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พยาบาลผูรั้บบริการจิตเวช
ยุง่ยากซบัซอ้น  

1) อภิปรายในชั้นเรียนและ LMS2@PSU
2) วเิคราะห์และอภิปราย กรณีศึกษาและ/หรือ
สถานการณ์ตวัอยา่ง
3) ท า mind mapping
4) วเิคราะห์หลกัฐานเชิงประจกัษ ์
5) ท ารายงาน การศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
6) ใหศึ้กษาดว้ยตนเองผา่นระบบเครือข่ายการเรียนรู้

เช่น LMS2@PSU, Webex

7) การน าเสนอ online แบบ video-based

8) สะทอ้นคิด

1) การมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์
2) การสรุปความคิดรวบยอด
3) การเขียนรายงาน
4) การน าอภิปราย/ การน าเสนอ
5) การสะทอ้นคิด

1.2 ประเมินภาวะสุขภาพ
ขั้นสูง 

1) จดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการฝึก
ปฏิบติัการพยาบาลในแหล่งฝึก เช่น โรงพยาบาล
จิตเวชระดบัตติยภูมิ/หรือ supra specialist service
เป็นตน้

1) การสงัเกตแบบไม่เป็นทางการ
(peer observation, teacher observation,
self-assessment,
2) รายงานการจดัการรายกรณี
3) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้

1.3 ปฏิบติัการดูแลโดย
ประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยั/
นวตักรรมในการดูแล
ผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยาก
ซบัซอ้นอยา่งต่อเน่ือง 

1) จดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการฝึก
ปฏิบติัการพยาบาลในแหล่งฝึก เช่น โรงพยาบาล
จิตเวชระดบัตติยภูมิ/หรือ supra specialist service
และ หน่วยงานปฐมภูมิ (งานจิตเวชชุมชน) เป็นตน้
2) มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีผูจ้ดัการดูแลรายกรณีผูป่้วย
จิตเวชยุง่ยากซบัซอ้น
3) ใหก้ารบ าบดัทางการพยาบาลจิตเวชท่ีเลือกสรร
เช่น จิตบ าบดัประคบัประคอง
4) ประชุมปรึกษาก่อนและหลงัการพยาบาล
(pre-post conference)
5) มอบหมายใหจ้ดักิจกรรมวารสารสโมสร
6) มอบหมายใหน้ าใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษห์รือ
นวตักรรมในการปฏิบติัการพยาบาลผูรั้บบริการ

1) การสงัเกตแบบไม่เป็นทางการ
(peer observation, teacher
observation, self-assessment)
2) ประเมินการปฏิบติัการพยาบาล
(เช่น การเตรียมความพร้อมก่อน
จ าหน่าย เป็นตน้)
3) ประเมินทกัษะการบ าบดัทางการ
พยาบาลจิตเวช (เช่น การใหก้าร
ปรึกษา เป็นตน้)
4) รายงานการจดัการรายกรณี
5) การสะทอ้นคิดการเรียนรู้
6) รายงานการพฒันานวตักรรมและ
น าไปใช้



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

จิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นในโรงพยาบาลและ/หรือชุมชน  

1.4 ประเมินผลลพัธ์
ทางการพยาบาล 
 
 
 

1) มอบหมายใหว้เิคราะห์ความแปรปรวนและการ
แกไ้ขปัญหาของกระบวนการจดัการรายกรณี 
2) มอบหมายใหว้เิคราะห์ผลลพัธ์ทางการพยาบาล 
ความเส่ียง และปลอดภยัผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยาก
ซบัซอ้นทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน 

1) ประเมินผลลพัธ์ทางการพยาบาล
จากดูแลรายกรณีและการปฏิบติัการ
พยาบาล 
 
 

PLO 2 สร้างงานวจิยัและ
นวตักรรมทางการพยาบาล 
และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ 
 
 
 

1)ใช ้Module เป็นฐาน 
2) การเรียนรู้ใชว้จิยัเป็นฐาน 
3) การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั (โปรแกรมวเิคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ การออกแบบนวตักรรม  
4) การบรรยาย/อภิปราย 
5) กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (เช่น research day, 
research camp เป็นตน้  

1) แบบฝึกหดั/ใบงาน 
2) การสอบ 
3) การตรวจสอบการคดัลอกผลงาน
ในรายงานดว้ยTurnitin program 
4) รายงานขอ้เสนอการวจิยัเชิง
หลกัการ 
5) การน าเสนอขอ้เสนอการวจิยัเชิง
หลกัการ 

PLO3 แสดงออกถึงภาวะผูน้ าทางคลินิก ในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีในการดูแลผูรั้บบริการจิตเวช
ยุง่ยากซบัซอ้น  
3.1 วเิคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีภาวะผูน้ า และ
แนวคิดการพฒันาคุณภาพ
การพยาบาล 

1) อภิปราย 

2) การวเิคราะห์กรณีศึกษา สด/ วดิิโอ 

 

1) one-page presentation 

2) ร่วมอภิปราย  

3)  แผนพฒันาทกัษะผูน้ าการ

เปล่ียนแปลงของตนเอง  

3.2 วเิคราะห์นโยบาย 
ระบบสุขภาพ และ 
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ  

1) อภิปราย 
2) การวเิคราะห์กรณีศึกษา สด/ วดิิโอ 

1) one-page presentation 
2) ร่วมอภิปราย 
 

3.3 ออกแบบโครงการ
หรือนวตักรรมการดูแล
ผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยาก
ซบัซอ้นและน าไปใช ้เพื่อ
พฒันาคุณภาพการ
พยาบาลและความ
ปลอดภยัของผูรั้บบริการ  

1) การปฏิบติัจริง: แผนพฒันาทกัษะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงของตนเอง  
2) การเรียนรู้โดยใชที้ม/ การออกแบบนวตักรรม 
3) มอบหมายใหอ้อกแบบนวตักรรมโดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ ์และน าใชน้วตักรรมในการพฒันา
คุณภาพการพยาบาลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้น
ในโรงพยาบาลและ/หรือชุมชน 

1) info graphic แสดงการออกแบบ
งาน/ นวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ/ 
ลดความเส่ียง/ เพ่ิมความปลอดภยั
ทางการพยาบาล 
2) รายงานการพฒันานวตักรรมและ
การน าไปใช ้

3.4 ท างานร่วมกบัทีม
สุขภาพและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

1) มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีผูจ้ดัการดูแลรายกรณีผูป่้วย
จิตเวชยุง่ยากซบัซอ้น 
2) มอบหมายใหท้ าวทิยานิพนธ์ทางดา้นการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช 

1) ประเมินการประสานและการ
ท างานเป็นทีม   

PLO4 ใชเ้ทคโนโลยี 1) ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัและสารสนเทศในการสืบคน้ 1) การสอบในรายวชิาสถิติ และการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

ดิจิทลัและสารสนเทศ เพื่อ
การส่ือสาร การพฒันา
ผลงานวชิาการ และ
คุณภาพการพยาบาล  (G) 

งานวจิยั/หลกัฐานเชิงประจกัษ ์วจิยัและพฒันา
นวตักรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา 
 
 

ใชส้ถิติในการท าวทิยานิพนธ์ 
2) การประเมินพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั ในการสืบคน้
หลกัฐานเชิงประจกัษ ์วเิคราะห์และ
สงัเคราะห์ ขอ้มูลทางสถิติและขอ้มูล
ทางคลินิกเพื่อการพฒันางานวจิยั และ
คุณภาพการพยาบาล 
3) การประมินผลการวจิยัและการ
พฒันานวตักรรมทางการพยาบาล
เฉพาะสาขา 
4) info graphic แสดงการออกแบบ
งาน/ นวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ/ 
ลดความเส่ียง/ เพ่ิมความปลอดภยั
ทางการพยาบาล 

PLO5 แสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ และค านึงถึงกฎหมายในการปฏิบติัการ
พยาบาลผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้น 
5.1 ปฏิบติัการพยาบาล
ตามหลกัจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

1)  จดัการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการฝึก
ปฏิบติัการพยาบาลในแหล่งฝึก เช่น โรงพยาบาล           
จิตเวชระดบัตติยภูมิ/หรือ supra specialist service  และ 
หน่วยงานปฐมภูมิ (งานจิตเวชชุมชน) เป็นตน้ 
2) ประชุมปรึกษาหลงัการพยาบาล (post conference) 
3) ใหว้เิคราะห์ตวัเอง 

1) สะทอ้นคิด  
2) การวเิคราะห์ประเด็นทางจริยธรรม
และ การตดัสินใจเชิงจริยธรรม จาก
สถานการณ์จริงในคลินิก 

5.2 วเิคราะห์และตดัสินใจ
เชิงจริยธรรมทางการ
พยาบาล บนพ้ืนฐาน
คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวชิาชีพ  

1) จดัเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง หรือจาก
กรณีศึกษา ท่ีเก่ียวกบัประเดน็ทางจริยธรรม 

1) รายงานการวเิคราะห์ประเดน็
ขดัแยง้ทางจริยธรรมและกฎหมายท่ี
ครอบคลุม 
กระบวนการตดัสินใจเชิงจริยธรรม
บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวชิาชีพ 
2) การวเิคราะห์ประเด็นทางจริยธรรม
และ การตดัสินใจเชิงจริยธรรม จาก
สถานการณ์จ าลองหรือจากกรณีศึกษา
หรือจากจากสถานการณ์จริงในคลินิก 

5.3 ท าหนา้ท่ีแทน
ผูรั้บบริการไดเ้หมาะสม

1) จดัเรียนรู้จากกรณีศึกษาหรือ สถานการณ์จ าลอง 
2) อภิปราย 

1) การร่วมอภิปรายแนวทางการท า
หนา้ท่ีแทน  



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

กบัสถานการณ์ 

5.4 ใหค้  าปรึกษาหรือ
ช้ีแนะทางกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วชิาชีพ 

1) จดัเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองหรือกรณีศึกษา    
ท่ีเก่ียวกบัประเดน็ทางกฎหมายและจริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

1) การร่วมอภิปรายแนวทางการให้
ค  าปรึกษาหรือช้ีแนะทางกฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะพยำบำลศำสตร์ 

หลกัสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวชิำกำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต 

642-511        ปรัชญำ ทฤษฎ ีพหุวฒันธรรมในกำรพยำบำล                             2((2)-0-4) 
Philosophy, Theories, and Multiculturalism in Nursing 
ปรัชญา ศาสนาและวฒันธรรมทางการพยาบาล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและ

ทฤษฎีทางการพยาบาล ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลแบบองค์รวม การดูแลต่อเน่ือง พหุวฒันธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานและทางเลือก 

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     ระบบสุขภำพ ภำวะผู้น ำและจริยธรรมทำงกำรพยำบำล                   2((2)-0-4)  

Health System, Leadership and Ethics in Nursing  
ระบบสุขภาพและนโยบายสุขภาพระดับชาติและนานาชาติ  ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้ า ทกัษะผูน้ าการเปล่ียนแปลงและการพฒันา   การจดัการ
ผลลพัธ์ทางการพยาบาล การพฒันาคุณภาพการพยาบาล การจดัการความเส่ียงและความปลอดภยัของผูป่้วย
และบุคลากร  ทฤษฎีจริยศาสตร์และหลกัจริยธรรม ประเด็นขดัแยง้ทางจริยธรรมและกฎหมาย กระบวนการ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรม   

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   ชุดวชิำวจัิยและนวัตกรรมทำงกำรพยำบำล: แนวคิดสู่กำรประยุกต์ใช้     5((4)-2-9)     

Module : Research and Innovation in Nursing: Concepts to Application 
กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล การออกแบบและระเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เพื่อพัฒนานวตักรรม หลักสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิจัย  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สารสนเทศ การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์การสร้างมูลค่าผลงานวิจยัและนวตักรรมทางการพยาบาล การน า
ผลการวิจยัและนวตักรรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ การเขียนขอ้เสนอการวิจยัเชิงหลกัการ ความซ่ือตรง
ทางวชิาการ 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 
647-531  จิตพยำธิสรีรวทิยำและจิตเภสัชวทิยำขั้นสูง                           2 ((2)-0-4) 
                       Advanced Psycho-Pathophysiology and Psycho-Pharmacology 
  มโนทศัน์ของการเกิดความผิดปกติทางจิต สาเหตุการเกิดจิตพยาธิสภาพ การเปล่ียนแปลง
ทางสรีระของระบบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความผิดปกติทางจิต โดยเฉพาะระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ การ
ปรับตวัของร่างกายในภาวะท่ีมีจิตพยาธิสภาพ แนวคิดและหลกัการทางเภสัชวิทยาและจิตเภสัชวิทยา การ
รักษาและผลของยาทางจิตเวชต่อระบบต่าง ๆ 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      กำรพยำบำลข้ันสูงส ำหรับผู้รับบริกำรจิตเวชยุ่งยำกซับซ้อนในคลนิิก    2 ((2)-0-4)  
              Advanced Nursing Care for Psychiatric Clients with Serious Mental  
   Illness in Clinical Setting  
   แนวคิดและหลกัการการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงดา้นจิต-ประสาท-ชีววิทยา และปัจจยั
ดา้นสังคม วฒันธรรม และจิตวิญญาณ แนวคิดและหลกัการการบ าบดัทางการพยาบาลจิตเวช หลกัการการ
จัดการรายกรณีส าหรับผู ้รับบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในโรงพยาบาลบนพื้นฐานการใช้หลักฐาน            
เชิงประจกัษ ์การวางแผนจ าหน่าย ประเด็นขดัแยง้ทางจริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรม ภายใตบ้ริบท
พหุวฒันธรรม มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย 

Concepts and principles of advanced health assessment encompassing psycho-
neurobiological, sociocultural , and spiritural aspects; concepts and principles of psychiatric nursing 
therapeutics; principles of case management for clients with serious mental illness in hospitals, based on 
empirical evidence utilization; discharge planning; ethical dilemmas and ethical decision making, based on 
multicultural context, professional standard, professional ethics, and laws  
647- 533      กำรพยำบำลข้ันสูงส ำหรับผู้รับบริกำรจิตเวชยุ่งยำกซับซ้อนในชุมชน    2((2)-0-4)   
         Advanced Nursing Care for Psychiatric Clients with Serious Mental  
   Illness in Community Setting  
   มาตรฐานวชิาชีพการพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลและชุนชน ระบบบริการและการส่งต่อ 
แนวคิดการป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิดการคืนสู่สุขภาวะและการฟ้ืนฟูสภาพทางจิตสังคม            



 

การดูแลผูรั้บบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน การออกแบบนวตักรรมเพื่อการดูแลต่อเน่ืองส าหรับผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยาก
ซบัซอ้นในชุมชน 
   Professional standard of psychiatric nursing care in hospitals and communities; service 
and referral systems; prevention concept; concepts of recovery and psychosocial rehabilitation; nursing 
care for clients with serious mental illness in community, integrated with Philosophy of Sufficiency 
Economy; family and community participation; innovation for continuity of care for clients with serious 
mental illness in community   
647-541       ปฏิบัติกำรพยำบำลขั้นสูงส ำหรับผู้รับบริกำรจิตเวชยุ่งยำกซับซ้อนในคลนิิก  3(0-9-0)  
             Advanced Nursing Practicum for Psychiatric Clients with Serious Mental  
   Illness in Clinical Setting  
   ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงตามแนวคิดและหลักการบ าบัดทางพยาบาลจิตเวชส าหรับ
ผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซับซ้อนในคลินิก การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การบ าบดัทางการพยาบาล และ
การวางแผนจ าหน่าย มุ่งเนน้การจดัการรายกรณีผูรั้บบริการจิตเวชยุง่ยากซบัซอ้นท่ีเลือกสรรโดยใชห้ลกัฐาน
เชิงประจกัษ์ ด าเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องและครอบครัว ภาวะผูน้ าทางคลินิกท่ีริเร่ิมการ
เปล่ียนแปลง  ประเด็นขดัแยง้ทางจริยธรรมและการตดัสินใจเชิงจริยธรรม ภายใต้บริบทพหุวฒันธรรม 
มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย   
   Psychiatric nursing practice based on concepts and principles of psychiatric nursing 
therapeutics for clients with serious mental illness in clinics, advanced health assessment, nursing 
therapeutics, and discharge planning; focusing on case management of psychiatric clients with serious 
mental illness, utilization of empirical evidences, collaboratively working with multidisciplinary team and 
families; leadership-initiated changes in practice; ethical issues and decision making, based on 
multicultural context, professional standard, professional ethics, and laws  
647- 641   ปฏิบัติกำรพยำบำลข้ันสูงส ำหรับผู้รับบริกำรจิตเวชยุ่งยำกซับซ้อนในชุมชน   3(0-9-0)        
              Advanced Nursing Practicum for Psychiatric Clients with Serious Mental  
   Illness in Community Setting  
   การปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูงแก่ผูรั้บบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน  ท่ีมุ่งเน้นการ
ดูแลอยา่งต่อเน่ือง การฟ้ืนฟูสภาพ โดยบูรณาการแนวคิดและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันานวตักรรมทางการ
พยาบาลและน าใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติัการพยาบาลเพื่อการดูแลต่อเน่ือง การบ าบดัทางการพยาบาล หรือ
การฟ้ืนฟูสภาพ  โดยบูรณาการการใช้หลักฐานเชิงประจกัษ์ การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตบ้ริบทพหุวฒันธรรม มาตรฐานวชิาชีพ จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย   
   Advanced nursing practice for psychiatric clients with serious mental illness in 
community setting, focusing on continuity of care and rehabilitation, integration of related concepts and 



 

principles; nursing innovation development and utilization in nursing practice for continuity of care,  
nursing therapeutics or rehabilitation, integration of empirical evidences, information and digital 
technology, Philosophy of Sufficiency Economy, based on multicultural context, professional standard, 
professional ethics, and laws  
        วชิำเลือก 
642-761 ภำวะวกิฤตและกำรเยยีวยำทำงจิตใจ       3((2)-3-4)             

         Psychological Crisis and Healing    
 แนวคิดภาวะวิกฤตทางจิตใจ ประเภทภาวะวิกฤตทางจิตใจ กระบวนการเกิดภาวะวิกฤต       

ทางจิตใจ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวัในภาวะวกิฤตทางจิตใจ แนวคิดและหลกัการการเยียวยาทางจิตใจ 
บทบาทของผูท้  าหน้าท่ีเยียวยาทางจิตใจ กระบวนการเยียวยาทางจิตใจ เทคนิคท่ีใช้ส าหรับการเยียวยาทาง
จิตใจ ประเด็นจริยธรรมในการเยยีวยาทางจิตใจ    

 Concepts of psychological crisis; types of psychological crisis, psychological crisis process; 
factors related to adaptation for psychological crisis; concepts and principles of psychological healing; 
roles of healers; psychological healing process; techniques in psychological healing; ethical issues in 
psychological crisis 
642-770   แนวคิดและบทบำทกำรปฏิบัติกำรพยำบำลข้ันสูง      3((2)-3-4)     

 Conceptualization and Role of Advanced Nursing Practice 
 การพฒันาสมรรถนะในบทบาทผูป้ฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง การใช้หลกัฐานเชิงประจกัษ ์

ความคุม้ทุน คุณภาพการบริการกบัการปฏิบติัการพยาบาลขั้นสูง การพฒันานวตักรรมหรืองานวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดบับุคคล กลุ่มประชากร และระบบการดูแลสุขภาพ 

 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 ปฏิบัติกำรทบทวนเพ่ือบูรณำกำรงำนวจัิย        3(0-9-0)        

 Integrative Research Review Practice    
 ปฏิบัติการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสุขภาพ และแหล่ง             

ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ รวมทั้งเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา    

 Practice literature review from nursing and allied health database, and other related sources; 
reading; analysing and synthesizing knowledge including writing reports in topics related to thesis/minor 
thesis under an advisor’s supervision 
642-773 กำรดูแลสุขภำพองค์รวมโดยผสมผสำนภูมิปัญญำตะวนัออก      3((2)-3-4)          

 Holistic Healthcare with the Integration of Eastern Wisdom 
 แนวคิด ทฤษฎีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การบูรณาการภูมิปัญญาตะวนัออกในการ

เยยีวยาสุขภาพบนพื้นฐานของหลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละพหุวฒันธรรม       



 

 Concept, theory of holistic health care, integration of eastern wisdom for health and healing 
based on evidence-based and multicultural context  
642-775 เทคโนโลยกีบักำรพยำบำล         3((3)-0-6) 
  Technology-Enhanced Nursing 
      ความส าคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทลัในการพยาบาล แนวโน้มและผลกระทบ 
แพลตฟอร์มของเทคโนโลยีดิจิทลั การคิดเชิงออกแบบและนวตักรรม แนวคิดและผลิตภณัฑ์เทคโนโลยี
ดิจิทลัดา้นการดูแลสุขภาพ ระบบสุขภาพทางไกล อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง การประยกุตใ์ชปั้ญญาประดิษฐ ์
หุ่นยนตเ์พื่อการดูแลดา้นสุขภาพ ขั้นตอนและกระบวนการการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัดา้นการดูแลสุขภาพ การ
ขบัเคล่ือนและผูข้บัเคล่ือนการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการพยาบาล สมดุลของการใชเ้ทคโนโลยแีละความเป็น
มนุษย ์ประเด็นและการจดัการทางจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัทางการพยาบาล 
         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 กำรสอนทำงกำรพยำบำล                            3((2)-3-4)                               

         Teaching in Nursing   
 บทบาท ความรับผิดชอบและจริยธรรมของอาจารยพ์ยาบาล ปรัชญาการศึกษา กระบวนการ

เรียนรู้ เทคนิค การสอนแบบต่าง ๆ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การประเมินผลการเรียนรู้ การ
เขียนแผนการสอนและการประยุกตใ์ช้ในการสอนในชั้นเรียน การสอนในห้องปฏิบติัการ และการสอนใน
คลินิก การวจิยัในชั้นเรียน 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 

 วชิำวทิยำนิพนธ์ 
642-781  วทิยำนิพนธ์          12(0-36-0)    
 Thesis 
 ปฏิบติัการวิจยัทางการพยาบาลในหัวขอ้ท่ีเลือกสรรในผูรั้บบริการท่ีมีปัญหาดา้นจิตเวชและ
สุขภาพจิตและเตรียมผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ภายใตค้วามดูแลและให้ค  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 

 Practice nursing research in selected topic of clients with psychiatric and mental health 
problems , and prepare  manuscript for publication under supervision and guidance of thesis advisor(s) 
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