รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science in Psychiatric and Mental Health Nursing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Nursing Science
(Psychiatric and Mental Health Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต(หลั กสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) มีความเชื่อในปรัชญาสุขภาพองค์รวม ที่กล่าวว่าการดูแลสุขภาพต้องครอบคลุมทั้ง
ด้านกาย จิต สังคมซึ่งมีความเชื่อมโยงและเป็นพลวัตรต่อกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้ และปรัชญามนุษย
นิยมที่เชื่อมั่นในธรรมชาติและศักยภาพของบุคคลที่ต้องการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า หลักสูตรจึงมุ่ง
บ่มเพาะทั้งความรู้วิชาการ ทักษะความเชี่ยวชาญและปลูกฝังจิตสานึกในคุณค่าในการให้การดูแลเพื่อน
มนุษย์ด้วยใจเอื้อ (care) ที่มากกว่าการมุ่งขจัดโรคและความผิดปกติ (cure) จัดการศึกษาที่เน้นพัฒนา
ศักยภาพคนให้สูงขึ้น สร้างคนให้เป็นนักคิด มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสาร การเรียน และการ
บริการพยาบาลที่ทันสมัย สามารถสร้างรูปแบบการให้บริการที่ตอบโจทย์สถานการณ์สุขภาพที่ซับซ้อน มี
ความไวในความต่างทางเพศ ภาษา และวัฒนธรรม และเป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีสติรู้เท่าทันตนเอง
ดูแ ลสุ ข ภาพจิ ต ของตนเองได้ จั ดการความเครีย ดในงานพยาบาลที่ มีค วามจากั ดด้ านก าลั งคน โดย
หลักสูตรจะเอื้อให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลได้เห็นโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง เรี ย นอย่ างมี ความสุ ขและมีจุ ดมุ่ง หมาย เป็น ต้นแบบผู้ มีภ าวะสุ ขภาพกายและจิ ตที่ดี เข้ าถึ ง

เป้าหมายของการพยาบาลองค์รวม คือการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
1.2 วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาต่างๆ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
ตามแนวคิดสุขภาพองค์รวม และการทาวิจัย
(2) มีความรู้ความสามารถในการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในการ
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาความชานาญด้านปฏิ บัติการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ การ
ใช้คอมพิว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ทันสมัย ที่จ ะนาไปสู่ การพั ฒ นาความรู้และการน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(4) มีความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่
ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การ
ประสานงานและการท างานเป็ น ที ม กั บ สหสาขาวิ ช าชี พ /เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
(5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นา
ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
แผน ข
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกต์ความรู้และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล
ตามแนวคิดสุขภาพองค์รวม
(2) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถ
ประยุกต์ใช้งานวิจัยและหลั กฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อ
แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้ คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่การออกแบบนวัตกรรมและพัฒนาโครงงานใน
ประเด็นที่คัดสรรมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม
(4) แสดงออกถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการ
ทางานเป็นทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธ์ที่
คาดหวัง
(5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมี ภาวะผู้นาในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
แผน กแบบก 2
แผน ข
NU127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
3(3-0-6)
3(3-0-6)
Health System and Nursing Leadership
NU127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล
2(2-0-4)
2(2-0-4)
Theories and Concepts of Nursing
NU727 101 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
สาหรับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Concepts and Theories of Mental
Illness for Psychiatric and Mental
Health Nursing
NU727 102 การประเมินและรูปแบบการบาบัดทางการ
2(2-0-4)
2(2-0-4)
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูง
Assessment and Therapeutic
Modalities in Advance Psychiatric and
Mental Health Nursing
NU727 201 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1
3(0-12-6)
3(0-12-6)
Practice in Psychiatric and Mental
Health Nursing I
12
12
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
12
12
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต

NU127 103

NU127 104
NU727 103

NU727 202

NU227 403

การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการ
พยาบาล
Research and Research Utilization in
Nursing
สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
สัมมนานวัตกรรมประเด็นทางการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชที่คัดสรร
Seminar of mental health and
psychiatric issues in selected area
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2
Practice in Psychiatric and Mental
Health Nursing II
แนวคิดทฤษฎีและบทบาทผู้ปฏิบัติการ
พยาบาลขั้นสูง

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(0-12-6)

3(0-12-6)

1(1-0-2)

1(1-0-2)

Concepts, Theories, and Roles of
Advanced Practice Nurse
NUXXX XXX
NU127 899

2

วิชาเลือก
Elective Course
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
NU127 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
NUXXX XXX วิชาเลือก Elective Course
NU727 104 สัมมนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาล

3
13

12

24

25
หน่วยกิต

6

-

2
-

3(3-0-6)

สุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในการพัฒนางาน
ประจา

NU127 897
NU727 203

Seminar of Advanced practice mental
health nursing’s role in work
improvement
การศึกษาอิสระ
Independent study
ฝึกปฏิบัติทักษะจิตบาบัดขั้นสูงในกลุ่ม
ประชากรที่เลือกสรร
Practice of advanced
psychotherapeutic skills in targeted
population
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
NU127 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
NU 127 897 การศึกษาอิสระ
Independent study
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

-

3

-

3(0-12-6)

8

9

33

33
หน่วยกิต

3

-

-

3

3

3

36

36

