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หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

          ภาษาไทย:       พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          ภาษาอังกฤษ:   Master of Nursing Science in Psychiatric and  Mental Health Nursing 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :    พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) :    พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Nursing Science    

                                 (Psychiatric and Mental Health Nursing) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) :    M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing) 

1.  ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.1  ปรัชญา 

           หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) มีความเช่ือในปรัชญาสุขภาพองครวม ที่กลาววาการดูแลสุขภาพตองครอบคลุมทั้ง

ดานกาย จิต สังคมซึ่งมีความเช่ือมโยงและเปนพลวัตรตอกัน ไมสามารถแยกสวนได และปรัชญามนุษย

นิยมที่เช่ือมั่นในธรรมชาติและศักยภาพของบุคคลที่ตองการพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา หลักสูตรจึงมุง

บมเพาะทั้งความรูวิชาการ ทักษะความเช่ียวชาญและปลูกฝงจิตสํานึกในคุณคาในการใหการดูแลเพื่อน

มนุษยดวยใจเอื้อ (care) ที่มากกวาการมุงขจัดโรคและความผิดปกติ (cure) จัดการศึกษาที่เนนพัฒนา

ศักยภาพคนใหสูงข้ึน สรางคนใหเปนนักคิด มีทักษะในการใชเทคโนโลยีดานสื่อสาร การเรียน และการ

บริการพยาบาลที่ทันสมัย สามารถสรางรูปแบบการใหบริการที่ตอบโจทยสถานการณสุขภาพที่ซับซอน มี

ความไวในความตางทางเพศ ภาษา และวัฒนธรรม และเปนผูมีวุฒิภาวะทางอารมณ มีสติรูเทาทันตนเอง 

ดูแลสุขภาพจิตของตนเองได จัดการความเครียดในงานพยาบาลที่มคีวามจํากัดดานกําลงัคน โดยหลักสตูร

จะเอื้อใหเกิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู เพื่อใหบุคคลไดเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 



เรียนอยางมีความสุขและมีจุดมุงหมาย เปนตนแบบผูมีภาวะสุขภาพกายและจิตที่ดี เขาถึงเปาหมายของ

การพยาบาลองครวม คือการพยาบาลดวยหัวใจความเปนมนุษย  

     1.2  วัตถุประสงค 

            หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาตางๆ ที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

แผน ก แบบ ก 2 

         (1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกตความรูและใชขอมูลเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล

ตามแนวคิดสุขภาพองครวม และการทําวิจัย 

         (2) มีความรูความสามารถในการเปนนักวิชาการ นักวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรู ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ตลอดจนพัฒนาความชํานาญดานปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช

และสุขภาพจิต 

         (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชภาษาอังกฤษ  การ

ใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ที่จะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใช

ประโยชนไดในวงกวาง 

         (4) มีความสามารถในการออกแบบนวัตกรรมบริหารจัดการและแกปญหาดานสุขภาพที่

ยุงยากซับซอนไดอยางเหมาะสม แสดงออกถึงทักษะการเปนผูจัดการดานสุขภาพ และการเปนผูนํา การ

ประสานงานและการทํางานเปนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือขายตางๆ เพื่อใหเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

และ บรรลุผลลัพธที่คาดหวัง 

         (5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนํา

ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

     แผน ข 

         (1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการพยาบาล

จิตเวชและสุขภาพจิต และสามารถประยุกตความรูและใชขอมูลเชิงประจักษในการปฏิบัติการพยาบาล

ตามแนวคิดสุขภาพองครวม 

         (2) มีความรูความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สามารถ

ประยุกตใชงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อ

แกไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ 

         (3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยี สารสนเทศและการจัดการสมัยใหม ที่จะนําไปสูการออกแบบนวัตกรรมและพฒันาโครงงานใน

ประเด็นที่คัดสรรมีความสามารถ 



ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

  แผน กแบบก 2 แผน ข 

NU127 101 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล 

Health System and Nursing Leadership 

3(3-0-6) 3(3-0-6) 

NU127 102 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 

Theories and Concepts of Nursing                                 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

NU727 101 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเจ็บปวยทางจิต 

สําหรับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

Concepts and Theories of Mental 

Illness for Psychiatric and Mental 

Health Nursing 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

NU727 102 การประเมินและรูปแบบการบาํบัดทางการ

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสงู              

Assessment and Therapeutic 

Modalities in Advance Psychiatric and 

Mental Health Nursing 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

NU727 201 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1 

Practice in Psychiatric and Mental 

Health Nursing I 

3(0-12-6) 3(0-12-6) 

 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน   

12 12 

 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม   

12 12 

 

 

ในการบริหารจัดการและแกปญหาดานสุขภาพที่ยุงยากซับซอนไดอยางเหมาะสม  

         (4) แสดงออกถึงทักษะการเปนผูจัดการดานสุขภาพ และการเปนผูนํา การประสานงานและการ

ทํางานเปนทีมกับสหสาขาวิชาชีพ/เครือขายตางๆ เพื่อใหเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและ บรรลุผลลัพธที่

คาดหวัง  

         (5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผูนําในการ

สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 



ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

NU127 103 การวิจัยและการใชผลการวิจัยทางการ

พยาบาล 

Research and Research Utilization in 

Nursing                  

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

NU127 104 สถิติสําหรับการวิจัยทางการพยาบาล 

Statistics for Nursing Research                                

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

NU727 103 สัมมนานวัตกรรมประเด็นทางการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชที่คัดสรร 

Seminar of mental health and 

psychiatric issues in selected area 

2(2-0-4) 2(2-0-4) 

NU727 202 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2    

Practice in Psychiatric and Mental 

Health Nursing II                                                                                                   

3(0-12-6) 3(0-12-6) 

NU227 403 

 
แนวคิดทฤษฎีและบทบาทผูปฏิบัติการ

พยาบาลข้ันสูง 

Concepts, Theories, and Roles of 

Advanced Practice Nurse                                                      

1(1-0-2) 1(1-0-2) 

NUXXX XXX 
วิชาเลือก 

Elective Course   

 

 

2 

NU127 899 
วิทยานิพนธ 

Thesis 

3  

 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน   

13 12 

 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม   

24 25 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

NU127 899 วิทยานิพนธ 

Thesis 

6 - 

NUXXX XXX วิชาเลือก  Elective Course   2  



NU727 104 สัมมนาบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาล

สุขภาพจิตและจิตเวชข้ันสูงในการพฒันางาน

ประจํา                                                       

Seminar of Advanced practice mental 

health nursing’s role in work 

improvement                    

- 3(3-0-6) 

NU127 897  การศึกษาอิสระ 

Independent study 

- 3 

NU727 203 ฝกปฏิบัติทักษะจิตบําบัดข้ันสูงในกลุม

ประชากรที่เลือกสรร 

Practice of advanced 

psychotherapeutic skills in targeted 

population 

- 3(0-12-6) 

 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน   

8 9 

 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม   

33 33 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

NU127 899 วิทยานิพนธ 

Thesis 

3 - 

NU 127 897 การศึกษาอิสระ 

Independent study 

- 3 

 
รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบยีนเรียน   

3 3 

 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม   

36 36 
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