หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต คณะพยาบาลศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing

2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่ อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่ อย่ อ พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ชื่ อย่ อ M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)
3. วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสู ตร
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 38 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้ ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและ
จิตเวช (หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
กาหนดเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที.่ ....2/2555........
เมื่อวันที.่ ....30......เดือน......มกราคม..........พ.ศ.....2555......

ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที.่ ....2/2555.....เมื่อวันที.่ ....13....เดือน....กุมภาพันธ์ ......พ.ศ....2555....
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที.่ ...........3/2555..............
เมื่อวันที.่ ...19.......เดือน........มีนาคม..........พ.ศ......2555..........
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
ปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
8.1 พยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามพร้ อมจะพัฒนาเป็ นผู้ปฏิบัตกิ ารพยาบาลขั้นสู งในสาขาวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชในสถาน
บริการสุขภาพ
8.2 อาจารย์ พยาบาลในสถาบันการศึกษาต่ าง ๆ
8.3 ประกอบอาชีพอิสระด้ านการพยาบาลทีต่ ้ องใช้ ความชานาญเฉพาะสาขาทั้งในและต่ างประเทศ
8.4 ศึกษาต่ อในระดับปริญญาเอก สาขาการพยาบาลหรื อสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฏี และสอนภาคปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการพยาบาลที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์
รั งสิ ต ฝึ กปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์ จริ งกับผู้ใช้ บริ การที่สถาบันธัญญารั กษ์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้ าพระยา
สถาบันจิตเวชศาสตร์ ศรีธัญญา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
10. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของโลกทีป่ ระสบภาวะวิกฤตในช่ วงปี ทีผ่ ่านมา มีผลกระทบอย่ างหลีกเลีย่ งไม่ ได้ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ประกอบกับความไม่ แน่ นอนว่ าจะดีขึน้ เมื่อไร ทาให้ ชีวิตของคนไทยจานวนหนึ่งอยู่ในภาวะเครียดอย่ างต่ อเนื่ อง นอกจากนีว้ ิถี
ชี วิตของประชาชนที่ถูกผลักดันให้ ต้องแข่ งขันกันสู งเพื่ อความอยู่รอด ทาให้ บั่นทอนสุ ขภาพจิตคนไทย การเจ็บป่ วยทางจิตมี
แนวโน้ มจะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้ จากอัตราการเกิดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้ า และการฆ่ าตัวตายสู งขึน้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2542 จนถึงปัจจุบัน (กรมสุ ขภาพจิต, 2551; U.S. Department of Health and Human Service, 2000) นอกจากนีป้ ัญหาการใช้ สาร
เสพติดก็ยังคงพบได้ อยู่ (สถาบันธัญญรั กษ์ , 2548; 2550) สิ่ งเหล่ านี้เป็ นข้ อบ่ งชี้ว่าปั ญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชยังคงคุกคาม
ประชาชนไทย และสังคมไทยต้ องการพยาบาลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเฉพาะสาขาในการดูแลผู้รับบริการทีม่ ปี ัญหาสุ ขภาพจิตและ
จิตเวชทีซ่ ับซ้ อนขึน้ ได้
10.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วทั้งความเจริญก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีและการสื่ อสารที่ทาให้ คน
ไทยรั บรู้ ข้อมูลรวดเร็ วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสั งคมที่ทาให้ โครงสร้ างของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครั วขยายเป็ นครอบครั ว
เดีย่ วมากขึน้ และประชาชนต้ องดิน้ รนเอาตัวรอดกันมากขึน้ ขณะที่ความเอื้ออาทรกันมีแนวโน้ มที่จะลดลง รวมทั้งความรุ นแรงที่
เกิดขึน้ จากความแตกต่ างด้ านความคิดทางการเมืองการปกครองของคนในสังคมทีท่ าให้ คนไทยเผชิญภาวะเครียดมากขึน้ สิ่ งเหล่ านี้
ทาให้ ปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชมีความซั บซ้ อนและรุ นแรงจนกระทั่งมีความจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องมีพยาบาลที่มีความรู้ ความ
ชานาญด้ านการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวชทีม่ สี มรรถนะในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาทางจิตได้ มากกว่ าพยาบาลวิชาชีพทัว่ ไป

11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตร จะเน้ นในการผลิตบัณ ฑิตด้ า นการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต ให้ สามารถปฏิบั ติการ
พยาบาลเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพจิต ป้องกันปัญหาสุ ขภาพจิต รวมทั้งให้ การบาบัดและฟื้ นฟูสภาพจิตแก่ บุคคล ครอบครัว และชุมชนที่
มีปัญหาซับซ้ อนทางสุ ขภาพจิตและจิตเวช ทั้งกลุ่มทีอ่ ยู่ในสถานพยาบาลและในชุมชน ครอบคลุมทั้งผู้ทมี่ ภี าวะสุ ขภาพดี กลุ่มเสี่ ยง
กลุ่มทีม่ ภี าวะเบี่ยงเบนทางจิต กลุ่มทีม่ คี วามเจ็บป่ วยรุนแรงและเรื้อรัง ตลอดถึงกลุ่มผู้ใช้ และติดสารเสพติด โดยใช้ ความรู้ จากทฤษฏี
และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งคานึงถึงกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลเป็ นพันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะฯมีเป้ าหมายในการผลิต
บัณฑิตทั้งในระดับปริ ญ ญาตรี และบัณฑิตศึ กษา นอกจากนี้การจัดการศึ กษาในสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต ยังช่ วย
ส่ งเสริมการพัฒนางานวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการให้ บริการสังคมด้ านจิตเวชและสุ ขภาพจิตได้ อกี ด้ วย
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
ปรัชญาหลักสู ตร
สุ ขภาพจิตเป็ นองค์ ประกอบสาคัญของสุ ขภาวะของบุคคล การเปลี่ยนแปลงของโลกในปั จจุบันทาให้ ปัญหาสุ ขภาพจิต
และจิตเวชมีความซั บซ้ อนมากขึ้น และจาเป็ นอย่ างยิ่งที่จะต้ องมีพยาบาลที่มีความรู้ ความชานาญเฉพาะทางที่มีศักยภาพและ
ความสามารถในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต ป้ องกันภาวะเจ็บป่ วยทางจิต บาบัดรักษาและฟื้ นฟู สภาพกลุ่มที่มีความเจ็บป่ วยทางจิต
เล็กน้ อยจนถึงระดับรุนแรง รวมทั้งผู้ใช้ และผู้ตดิ สารเสพติดทีม่ ปี ัญหาซับซ้ อนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต เป็ นกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนให้ เป็ นพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในการพยาบาลผู้ใช้ บริการที่มีปัญหาซับซ้ อนด้ านจิตเวชและสุ ขภาพจิตได้ อย่ างมี
คุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่ างมีวิจารณญาน และสามารถพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่ อง
ด้ วยหลักการการจัดการศึกษาที่ม่ ุงเน้ นผู้เรียนเป็ นศู นย์ กลาง โดยใช้ กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย และให้ ความสาคัญกับ
การเรียนรู้ จากสถานการณ์ จริง ภายใต้ บรรยากาศการเรียนทีส่ ่ งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้ ได้ บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
วัตถุประสงค์ หลักสู ตร
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต จะมีความสามารถ
ดังนี้
1. มีความรู้ อย่ างลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของศาสตร์ ทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต รวมทั้งแนวคิดทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาล และสามารถใช้ ความรู้ เหล่ านีว้ เิ คราะห์ เพื่อประเมิน วางแผน และให้ การพยาบาลผู้ทมี่ ี
ปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิตทีซ่ ับซ้ อน รวมทั้งครอบครัวและชุมชนได้

2. มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถชี้นาความถูกต้ องแก่ สังคมและรักษามาตรฐานวิชาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มี
ทักษะในการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่
ซับซ้ อนและดาเนินการได้ อย่ างเหมาะสม
3. คิดเชิงวิเคราะห์ อย่ างเป็ นระบบ เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่ ในการแก้ ไขปัญหาทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิตที่
ซับซ้ อนหรื อดาเนินการวิจยั ได้ ด้วยตนเอง
4. มีภาวะผู้นาและสามารถบริหารจัดการเพื่อทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการพยาบาลในทางสร้ างสรรค์ รวมทั้ง
สนับสนุนผู้อื่นให้ มกี ารพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง
5. มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม สามารถประสานความร่ วมมือกับบุคลากรด้ านสุ ขภาพครอบครัวของผู้ใช้ บริการและ
ชุมชน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดในการดูแลผู้ใช้ บริการ
6. มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่ างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 เป็ นหลักสู ตรเต็มเวลาในระบบทวิภาค จัดการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาไทย โดยหนึ่งปี การศึ กษา แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง โดยภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลา 15 สั ปดาห์ และ
อาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่ น้อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ภาค
ฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีบ่ ังคับ
1.1.2 รายวิชาที่จัดสอนในหลักสู ตร กาหนดปริมาณการศึกษาเป็ นจานวน “หน่ วยกิต” หมายถึง หน่ วยที่แสดง
ปริ มาณการศึ กษา ซึ่ งมหาวิทยาลัยอานวยการให้ แก่ นักศึ กษาตามปกติ หนึ่งหน่ วยกิต หมายถึง การบรรยาย 1 ชั่ วโมง หรื อปฏิบัติ
ทดลองไม่ น้อยกว่ า 2 ชั่วโมง หรื อการฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 3 ชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ ส่ วนการสอนแบบอื่นๆ ให้ เป็ นไป
ตามเกณฑ์ ทคี่ ณะฯ กาหนด ดังนี้
1) รายวิชาภาคทฤษฎี 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาบรรยายและหรื ออภิปรายไม่ น้อยกว่ า 15 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาฝึ กหรื อทดลองไม่ น้อยกว่ า 30 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
3) การฝึ กงานหรื อฝึ กภาคสนาม 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาฝึ กไม่ น้อยกว่ า 60-90 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
4) วิทยานิพนธ์ 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่ น้อยกว่ า 45 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
5) การค้ นคว้ าอิสระ 1 หน่ วยกิต ใช้ เวลาศึกษาค้ นคว้ าไม่ น้อยกว่ า 45 ชั่วโมงต่ อภาคการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 20.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
เป็ นผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 7 แห่ งข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา
พ.ศ. 2553 และมีคุณสมบัตดิ งั ต่ อไปนี้
2.2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ ตา่ กว่ าระดับปริญญาตรีหรื อเทียบเท่ าในสาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาใน/
ต่ างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2.2.2 มีผลการเรียนที่ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ ต่ากว่ า 2.50 หากผู้สมัครมีค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ากว่ าเกณฑ์ ที่
กาหนด คณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯจะพิจารณาเป็ นรายกรณี
2.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรื อ การพยาบาล ชั้น 1
2.2.4 มีประสบการณ์ ในการปฏิบัตงิ านด้ านการพยาบาล ไม่ ตา่ กว่ า 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร
2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.3.1 ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2.3.2 ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU–GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS(ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2
ปี นับถึงวันสมัคร)
2.3.3 เงื่ อนไขอื่ นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครบุคคลเข้ าศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะพยาบาล
ศาสตร์
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษามีคะแนนสอบ TU-GET ตา่ กว่ าเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
2.5 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดให้ เรียนวิชา TU 005 และ TU 006 และต้ องได้ระดับ P ก่ อนสอบวิทยานิพนธ์
2.6 ระบบการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
อื่น ๆ (ระบุ)
2.7 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 19

3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวม
1. จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2 38 หน่ วยกิต
2. จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรแผน ข
38 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลา การศึกษาตลอดหลักสู ตร
อย่ างน้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1. วิชาแกน
9
หน่ วยกิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
14
หน่ วยกิต
3. วิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
4. วิทยานิพนธ์
12
หน่ วยกิต
แผน ข (ไม่ ทาวิทยานิพนธ์ )
1. วิชาแกน
9
หน่ วยกิต
2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา
20
หน่ วยกิต
3. วิชาเลือก
3
หน่ วยกิต
4. การค้ นคว้ าอิสระ
6
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่ อ 2 ตัวและเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี้
พย. / NS
หมายถึง รายวิชาคณะพยาบาลศาสตร์
เลขตาแหน่ งหลักร้ อย
หมายเลข 6
หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
หมายเลข 7
หมายถึง สารนิพนธ์ / การค้ นคว้ าอิสระ
หมายเลข 8
หมายถึง วิทยานิพนธ์
เลขตาแหน่ งหลักสิบ
หมายเลข 1
หมายถึง รายวิชาแกน
หมายเลข 4
หมายถึง รายวิชาเฉพาะสาขาวิชา
หมายเลข 9
หมายถึง รายวิชาเฉพาะสาขาการพยาบาลทีเ่ รียนร่ วมกัน
หมายเลข 0
หมายถึง รายวิชาเลือก
เลขตาแหน่ งหลักหน่ วย
หมายเลข 1-9
หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชา
3.1.4 รายวิชาในหลักสู ตร
1. หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2

1.1 วิชาแกน
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาแกน 4 วิชา จานวน 9 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พย.611 ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2(2-0-6)
NS611 Theoretical Foundation for Advanced Nursing
พย.612 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2(2-0-6)
NS612 Leadership and Management in Nursing
พย.613 วิจยั ทางการพยาบาล
3(3-0-9)
NS613 Nursing Research
พย.614 สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2(2-0-6)
NS614 Applied Statistics for Nursing Research
1.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขา 6 วิชา จานวน 14 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พย.641 การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู งทางจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3(2-2-8)
NS641 Advanced Health Assessment in Psychiatry and Mental Health
พย.642 จิตเภสัชบาบัด
3(3-0-9)
NS642 Psychopharmacology
พย.643 การพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุขภาพจิต
2(2-0-6)
NS643 Nursing for Mental Health Promotion
พย.644 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
1(0-4-3)
NS644 Nursing Practicum for Mental Health Promotion
พย.645 การพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
2(2-0-6)
NS645 Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
พย.646 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
3(0-12-9)
NS646 Practicum in Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
1.3 วิชาเลือก
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา จานวน 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พย.601 การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3(3-0-9)
NS601 Health Promotion
พย.602 การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3(3-0-9)
NS602 Synthesis of Nursing Knowledge
พย.603 หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3(2-2-8)
NS603 Curriculum and Teaching-Learning in Nursing

หมายเหตุ

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาอื่นที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา

1.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
พย.800 วิทยานิพนธ์
NS800 Thesis

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12

2. หลักสู ตรแผน ข
2.1 วิชาแกน
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาแกน 4 วิชา จานวน 9 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พย.611 ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2(2-0-6)
NS611 Theoretical Foundation for Advanced Nursing
พย.612 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2(2-0-6)
NS612 Leadership and Management in Nursing
พย.613 วิจยั ทางการพยาบาล
3(3-0-9)
NS613 Nursing Research
พย.614 สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2(2-0-6)
NS614 Applied Statistics for Nursing Research
2.2 วิชาบังคับเฉพาะสาขา
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเฉพาะสาขา 8 วิชา จานวน 20 หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พย.641 การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู งทางจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3(2-2-8)
NS641 Advanced Health Assessment in Psychiatry and Mental Health
พย.642 จิตเภสัชบาบัด
3(3-0-9)
NS642 Psychopharmacology
พย.643 การพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุขภาพจิต
2(2-0-6)
NS643 Nursing for Mental Health Promotion
พย.644 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
1(0-4-3)
NS644 Nursing Practicum for Mental Health Promotion
พย.645 การพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
2(2-0-6)
NS645 Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness

พย.646
NS646
พย.647
NS647
พย.648
NS648

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
3(0-12-9)
Practicum in Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
สัมมนาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3(3-0-9)
Seminar in Psychiatric Nursing and Mental Health
ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3(0-12-9)
Practicum in Selected Issues in Psychiatric and Mental Health Nursing

2.3 วิชาเลือก
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา จานวน 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
พย.601 การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3(3-0-9)
NS601 Health Promotion
พย.602 การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3(3-0-9)
NS602 Synthesis of Nursing Knowledge
พย.603 หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3(2-2-8)
NS603 Curriculum and Teaching-Learning in Nursing
หมายเหตุ

นักศึกษาสามารถเลือกวิชาที่เปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่ างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา

2.4 การค้ นคว้ าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
พย.701 การค้ นคว้ าอิสระ 1
NS701 Independent Study 1
พย.702 การค้ นคว้ าอิสระ 2
NS702 Independent Study 2

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3
3

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา
1) แผนการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
พย.611 ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2
พย.612 ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2
พย.641 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสู งทางจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3
พย.642 จิตเภสัชบาบัด
3
รวม
10
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พย.613
พย.614
พย.643
พย.644
พย.645

ชื่ อรายวิชา
วิจยั ทางการพยาบาล
สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
การพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
การพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต

จานวนหน่ วยกิต
3
2
2
1
2
รวม
10

ชั้นปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่ อรายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
3
รวม
3

วิชาเลือก

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
พย.646 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
พย.800 วิทยานิพนธ์

จานวนหน่ วยกิต
3
4
รวม
7

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
พย.800 วิทยานิพนธ์

ชื่ อรายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
8
รวม
8

รหัสวิชา
พย.611
พย.612
พย.641
พย.642

2) แผนการศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต แผน ข
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่ อรายวิชา
จานวนหน่ วยกิต
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2
ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสู งทางจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3
จิตเภสัชบาบัด
3
รวม
10
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
พย.613
พย.614
พย.643
พย.644
พย.645

ชื่ อรายวิชา
วิจยั ทางการพยาบาล
สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
การพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุขภาพจิต
การพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต

จานวนหน่ วยกิต
3
2
2
1
2
รวม
10

ชั้นปี ที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่ อรายวิชา

จานวนหน่ วยกิต
3
รวม
3

วิชาเลือก

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
พย.646 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
พย.647 สัมมนาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
พย.701 การค้ นคว้ าอิสระ 1

จานวนหน่ วยกิต
3
3
3
รวม
9

ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่ อรายวิชา
พย.648 ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
พย.702 การค้ นคว้ าอิสระ 2
สอบประมวลความรู้

จานวนหน่ วยกิต
3
3
รวม

6

3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
1) วิชาแกน
พย.611
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2 (2-0-6)
NS611
Theoretical Foundation for Advanced Nursing
แนวคิดเกีย่ วกับการวิเคราะห์ มโนทัศน์ และทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับสุ ขภาพ ทฤษฎีทางการพยาบาล และทฤษฎีที่
เกีย่ วข้ องกับสุ ขภาพและพฤติกรรมสุ ขภาพ ความสัมพันธ์ ระหว่ างทฤษฎี การวิจยั และการปฏิบัตกิ ารพยาบาล
พย.612
NS612

ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Leadership and Management in Nursing
นโยบายและระบบสุ ขภาพ ทฤษฎีการบริ หารจัดการ การบริ หารจัดการบริ การสุ ขภาพ หลักเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุ ข การวิเคราะห์ ต้นทุน หลักการจัดทาโครงการบริการสุ ขภาพและการวิเคราะห์ และประเมินโครงการ การจัดการคุณภาพ
บริ การสุ ขภาพ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นาและพฤติกรรมผู้นา การจัดการกับความ
ขัดแย้ ง กระบวนการกาหนดนโยบาย การเจรจาต่ อรอง กระบวนการตัดสิ นใจ การสื่ อสารและการกล้ าแสดงออก จริยธรรมในการ
บริหารและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม การประยุกต์ หลักการบริหารจัดการและภาวะผู้นาในบริการพยาบาล
พย.613
NS613

วิจยั ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Nursing Research
การออกแบบวิจยั และวิธีการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล เครื่ องมือ และการประเมินคุณภาพของเครื่ องมือ
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงประยุกต์ และการแปลความหมายข้ อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัยและการนาเสนอผลการวิจัย
การวิจารณ์ งานวิจยั รวมทั้งการนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลและการวิจยั
พย.614
NS614

สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Applied Statistics for Nursing Research
การประมวลผลและการจัดการข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมู ลด้ วยสถิติเชิ งพรรณนาและสถิติอ้างอิงเฉพาะเรื่ อง
แบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก การเลือกวิธีการวิเคราะห์ ทางสถิติที่ เหมาะสมกับปัญหาวิจัยทางการพยาบาล การวิเคราะห์
และแปลผลข้ อมูลด้ วยโปรแกรมสาเร็จรู ป
2) วิชาบังคับเฉพาะสาขา
พย.641
การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู งทางจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3 (2-2-8)
NS641
Advanced Health Assessment in Psychiatry and Mental Health
แนวคิดและหลักการประเมินภาวะสุ ขภาพของบุคคล เทคนิคการซั กประวัติ การตรวจร่ างกาย การรวบรวม
ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ ที่เกี่ยวข้ องทั้งในภาวะสุ ขภาพปกติ และในภาวะเจ็บป่ วย การตรวจร่ างกายแบบผสมผสาน การตรวจร่ างกาย
เฉพาะระบบ การประเมินด้ านจิตสั งคม การตรวจสภาพจิต การสั มภาษณ์ ทางจิตเวช การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ และการตรวจ
พิเศษอื่นๆเพื่อค้ นหาความผิดปกติทางจิต การวิเคราะห์ แปลผล และตัดสินเพื่อการวินิจฉัยปัญหาทางสุ ขภาพ

พย.642
NS642

จิตเภสัชบาบัด
3 (3-0-9)
Psychopharmacology
แนวคิดและทฤษฏีทอี่ ธิบายปรากฏการณ์ เกีย่ วกับพฤติกรรมมนุษย์ โครงสร้ างและการ
ทางานของสมองและระบบประสาท ชีวเคมีของสมองและสารสื่ อประสาทในสมอง แนวคิดทฤษฏีและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของร่ างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพทางจิต แนวคิดเกี่ยวกับเภสั ชจลนศาสตร์ และเภสั ชพลศาสตร์ ยาที่ใช้ ในการบาบัดโรคทางจิต
เวช กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้ างเคียงของยา และข้ อระวังในการให้ ยาแต่ ละประเภท บทบาทพยาบาลในการบริ หารยาทางจิตเวช
การบูรณาการความรู้ ทางชีววิทยา พยาธิสรีรวิทยา จิตเภสัชบาบัดและผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องสู่ การพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
พย.643
NS643

การพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
2 (2-0-6)
Nursing for Mental Health Promotion
นโยบายและระบบบริการด้ านสุ ขภาพจิต แนวคิดและหลักการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต ทฤษฏีที่เกี่ยวข้ อง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพจิต การประเมินและคัดกรองผู้ที่มีปัญหาซั บซ้ อนทางสุ ขภาพจิตและครอบครั ว การช่ วยเหลื อบุคคลและ
ครอบครัวทีม่ คี วามเสี่ยง หรื อมีปัญหาซับซ้ อนทางสุ ขภาพจิต และผู้ใช้ สารเสพติด การให้ การปรึกษา การจัดการความเครียดและไบ
โอฟี ดแบค การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งทางจิต และการพัฒนาทักษะชีวิต แก่ บุคคล ครอบครัวและชุ มชน กฎหมายและประเด็น
จริยธรรมในการพยาบาลเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
พย.644
NS644

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
1 (0-4-3)
Nursing Practicum for Mental Health Promotion
ฝึ กปฏิบัติการพยาบาลเพื่ อการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตอย่ างเป็ นองค์ รวมในกลุ่มผู้ใช้ บริ การที่มีความเสี่ ยง หรื อมี
ปัญหาซับซ้ อนทางสุ ขภาพจิต และผู้ใช้ สารเสพติด โดยใช้ ความรู้ ทางทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์ และกระบวนการพยาบาล ด้ วย
การบาบัดทางการพยาบาลในเรื่ องการให้ การปรึกษา การจัดการความเครี ยดและไบโอฟี ดแบค การสร้ างความเข้ มแข็ง ทางจิต การ
พัฒนาทักษะชีวติ และรู ปแบบการบาบัดอื่นทีเ่ หมาะสม โดยคานึงถึงกฎหมาย ประเด็นทางจริยธรรมและวัฒนธรรมที่แตกต่ างของ
ผู้ใช้ บริการ
พย.645
NS645

การพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
2 (2-0-6)
Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
ความผิดปกติทางจิตประเภทต่ าง ๆ หลักการวินิจฉั ยแยกความผิดปกติทางจิต การวินิจฉั ยโรคทางจิตเวชตาม
ระบบสากล การบาบัดและฟื้ นฟูอย่ างต่ อเนื่ องในผู้ที่มีปัญหาซับซ้ อนทางจิตเวช ผู้ติดสารเสพติดและผู้ที่อยู่ในภาวะจิตเวชฉุ กเฉิ น
การบาบัดทางชีวภาพ สุ ขภาพจิตศึกษา จิตบาบัด ครอบครั วบาบัด บทบาทพยาบาลจิตเวชขั้นสู งในการจัดการรายกรณี กฎหมาย
และประเด็นทางจริยธรรมในการพยาบาลจิตเวช
พย.646
NS646

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
3 (0-12-9)
Practicum in Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
ฝึ กปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูสภาพผู้ทมี่ ปี ัญหาซับซ้ อนทางจิตเวช ผู้ตดิ สารเสพติด และ ผู้ทอี่ ยู่
ในภาวะจิตเวชฉุ กเฉิน อย่ างเป็ นองค์ รวมโดยใช้ ความรู้ ทางทฤษฎี หลักฐานเชิ งประจักษ์ และกระบวนการพยาบาลด้ วยการบาบัด
ทางการพยาบาลในเรื่ อง สุ ขภาพจิตศึกษา จิตบาบัด ครอบครัวบาบัด และรู ปแบบการบาบัดอื่นทีเ่ หมาะสม ครอบคลุมการปฏิบัติการ

จัดการรายกรณีเพื่อให้ เกิดการดูแลอย่ างต่ อเนื่ องทั้งในโรงพยาบาลและในชุ มชน โดยคานึงถึงกฎหมาย และประเด็นทางจริยธรรม
และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่ างของผู้ใช้ บริการ
พย.647
NS647

สัมมนาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3 (3-0-9)
Seminar in Psychiatric Nursing and Mental Health
สัมมนาปัญหาทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต การใช้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการทบทวนความรู้ อย่ างเป็ น
ระบบในการวิเคราะห์ ประเด็นปั ญหาทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติการ
พยาบาลหรื อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิตทีเ่ ลือกสรร
พย.648
NS648

ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3 (0-12-9)
Practicum in Selected Issues in Psychiatric and Mental Health Nursing
ฝึ กปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิตเพื่ อแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติการพยาบาลหรื อพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิตในกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ลือกสรรตามความสนใจ โดยใช้ ความรู้ เชิงทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์
3) วิชาเลือก
พย.601
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
NS601
Health Promotion
พัฒนาการของบุคคลในแต่ ละวัย กลวิธีการส่ งเสริมสุ ขภาพ การส่ งเสริมสุ ขภาพจิต การเสริ มสร้ างทักษะชีวิต
การส่ งเสริมโภชนาการ การส่ งเสริมกิจกรรมทางกายและการออกกาลังกาย การส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้องกันความเสี่ยงบุคคลตาม
วัย การประยุกต์ ใช้ การบาบัดทางเลื อกและภู มิปัญญาท้ องถิ่นในการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้ บริการ ประเด็นจริยธรรมในการส่ งเสริมสุ ขภาพ การเขียนโครงการส่ งเสริมสุ ขภาพ
พย.602
NS602

การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Synthesis of Nursing Knowledge
กระบวนการและขั้นตอนในการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาองค์ ความรู้ หรื อคุณภาพการพยาบาล หรื อ
แก้ ไขปัญหาการปฏิบัติการพยาบาล การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบในหัวข้ อ/เรื่ องที่สนใจ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
ความรู้ ทไี่ ด้ เพื่อค้ นหาช่ องว่ างของความรู้ หรื อเพื่อสร้ างแนวปฏิบัตกิ ารพยาบาลทีด่ ี
พย.603
NS603

หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (2-2-8)
Curriculum and Teaching-Learning in Nursing
การพัฒนาหลักสู ตร กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาหลักสู ตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ทฤษฎีการสอนและ
การเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบการเรี ยนการสอน เทคนิคการสอน
หลักการและวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จริยธรรมของอาจารย์

4) วิทยานิพนธ์ สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
พย.800
วิทยานิพนธ์
12
NS800
Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิด องค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพยาบาล การเขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการพยาบาลในหัวข้ อที่เลื อกสรรภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
5) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับ แผน ข
พย.701
การค้ นคว้ าอิสระ1
3
NS701
Independent Study 1
การพัฒนาข้ อเสนอ หรื อสร้ างสรรค์ โครงการ/ รู ปแบบการดูแล/ นวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติการ
พยาบาลหรื อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหัวข้ อที่เลือกสรร โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ผลการวิจัย
ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
พย.702
NS702

การค้ นคว้ าอิสระ 2
3
Independent Study 2
วิชาบังคับก่ อน : สอบได้ พย. 701
การศึกษาต่ อเนื่องในหัวข้ อโครงการทีไ่ ด้ ทาภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษาในรายวิชา พย. 701

3.1.7 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
1) วิชาแกน
พย.611
ทฤษฎีสาหรับการพยาบาลขั้นสู ง
2 (2-0-6)
NS611
Theoretical Foundation for Advanced Nursing
Knowledge in analysis of concepts and theories: health concepts, nursing theories, and other theories
related to health and health behaviors; relationships between theory, research, and nursing practice.
พย.612
NS612

ภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Leadership and Management in Nursing
Health policy and health service system; Administrative and managerial theories for the health service
system; principles of health economics, cost analysis, writing health-service projects, project analysis and evaluation,
quality management of the health service system; concepts and theories related to change and change management,
leadership and its behaviors, conflict management, the policy making process, negotiation, the decision-making process,
communication and assertiveness, ethics in administration and ethical decision-making and application of leadership and
management in nursing.

พย.613
NS613

วิจยั ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Nursing Research
Principles related to research design, research methodology, data collection, research instruments and
strategies for assessing validity and reliability of the instrument used, analysis of data employing applied statistics,
interpretation of research data, and reporting and writing research findings; critique of research and utilizing of research
findings in nursing practice.
พย.614
NS614

สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล
2 (2-0-6)
Applied Statistics for Nursing Research
Data processing and data organizing; data analysis using descriptive statistics
and inferential statistics; specific methods in parametric and non-parametric statistics; selecting appropriate statistical
methods for answering particular nursing research questions; examining statistical assumptions for each statistical
method used; analyzing data and interpreting outputs using statistical software.
2) วิชาบังคับเฉพาะสาขา
พย.641
การประเมินภาวะสุ ขภาพขั้นสู งทางจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3 (2-2-8)
NS641
Advanced Health Assessment in Psychiatry and Mental Health
Concepts and principles of assessment of the health status of individuals; techniques for interviewing
and physical examination; data collection using evidence regarding normal and abnormal health states; physical
examination—head to toe assessment—and specific health examinations according to symptoms and state of illness;
psychosocial assessment and mental status examination; special and advanced technology techniques and laboratory
findings to help analyze data in assessing mental disorders; analysis and interpretation of data, for making clinical
judgments in diagnosing health problems.
พย.642
NS642

จิตเภสัชบาบัด
3 (3-0-9)
Psychopharmacology
Biological concepts and theories explaining human behaviors; structures and functions of the nervous
system; biochemical aspects of the brain and its neurotransmitters; concepts and theories in relation to biochemical
changes in mental illnesses; concepts of pharmacokinetics, pharmacodynamics, toxicity and side-effects of
psychotherapeutic drugs, and precaution regarding their use; nurses’ roles in psychotherapeutic drug – administration;
integration of knowledge related to biology, physiology, psychopharmacology, and research relevant to advanced
psychiatric and mental health nursing.

พย.643
NS643

การพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
2 (2-0-6)
Nursing for Mental Health Promotion
Policy and the mental-health service system; concepts and principles of mental health promotion and
other related theories, including factors affecting mental health; psychosocial assessment and nursing differentiation for
mental illnesses and the families of the illnesses; interventions for individuals and families at risk for, or having,
complicated mental health problems, as well as those who abuse substance; concepts of nursing therapeutics for
individuals, families, and communities regarding counseling and consultation, stress management and biofeedback, ego
strengthening, and life skills development; legal and ethical issues in nursing for mental health promotion.
พย.644
NS644

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพจิต
1 (0-4-3)
Nursing Practicum for Mental Health Promotion
Practicum in the promotion of mental health for individuals at risk for, or those having, complicated
mental health problems, and for drug abusers employing theoretical knowledge, research evidence, and the nursing
process with concern for relevant laws, ethical issues, and issues related to differences in the culture of individuals;
application of nursing therapeutics, including counseling and consultation, stress management and biofeedback, ego
strengthening, life skills development, and other appropriate therapeutics for mental health promotion.
พย.645
NS645

การพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
2 (2-0-6)
Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
Mental disorders and principles for diagnostic differentiation; standard systems of diagnostic criteria
for mental disorders; continuity of care and rehabilitation for individuals with complicated mental health problems,
substance dependence, and psychiatric crisis; concepts of care including somatic therapy, psychoeducation,
psychotherapy, and family therapy; the role of the advanced practice nurse in psychiatry regarding case management;
legal and ethical issues in psychiatric nursing.
พย.646
NS646

ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต
3 (0-12-9)
Practicum in Nursing Therapeutics and Rehabilitation for Mental Illness
Practice in providing nursing care and rehabilitation for individuals and families with complicated
mental health problems, substance dependence, and psychiatric crisis using theoretical knowledge, research evidence, and
the nursing process; designing appropriate nursing therapeutics—including psychoeducation, psychotherapy, family
therapy, case management, and others—for continuous care provided both in hospitals and communities; legal, ethical,
and cross cultural issues regarding care provided are focused on.

พย.647
NS647

สัมมนาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3 (3-0-9)
Seminar in Psychiatric Nursing and Mental Health
Seminar in clinical problems in psychiatric and mental health nursing; utilization of evidence-based
practice and systematic review in the analysis of the issues related to providing psychiatric and mental health nursing;
development of innovation for solving problems or improving quality of care regarding selected issues in psychiatric and
mental health nursing.
พย.648
NS648

ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรทางการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
3 (0-12-9)
Practicum in Selected Issues in Psychiatric and Mental Health Nursing
Practicum in psychiatric and mental health nursing employing theoretical knowledge and research
evidence for solving problems in nursing practice or for improving quality of nursing care in selected populations of interest.
3) วิชาเลือก
พย.601
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
3 (3-0-9)
NS601
Health Promotion
Development of the individual across the life span; strategies for health promotion including the
promoting of mental health, building life skills, and improving nutrition, physical activities, and exercise; health
promotion and risk prevention of individuals of all age groups; application of alternative therapies and local wisdom in
promoting health in accordance with the clients’ life styles and cultures; ethical issues in health promotion; writing health
promotion projects.
พย.602
NS602

การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล
3 (3-0-9)
Synthesis of Nursing Knowledge
Processes and steps in applying research evidence for the development of nursing knowledge, improving
quality of care, or for solving problems in nursing practice; systematic review of literature on topics of interest; analysis
and synthesis of the knowledge reviewed for gaps to be researched or for the development of best nursing practice
guidelines.

พย.603
NS603

หลักสู ตรและการเรียนการสอนทางการพยาบาล
3 (2-2-8)
Curriculum and Teaching-Learning in Nursing
Curriculum development; rules and regulations related to the development of the nursing curriculum;
teaching and learning theories; teaching and learning in nursing education; course design and course planning; teaching
strategies; principles and strategies for evaluation of learning outcomes; ethics of nursing faculty.

4) วิทยานิพนธ์ สาหรับ แผน ก แบบ ก 2
พย.800
วิทยานิพนธ์
12
NS800
Thesis
Development of proposals and conducting research for the advancement of new knowledge in nursing;
thesis writing and presenting a selected topic in nursing under the supervision of an advisory committee; research writing
for publication; ethical concerns in conducting research and publishing academic papers.
5) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับ แผน ข
พย.701
การค้ นคว้ าอิสระ1
3
NS701
Independent Study 1
Development of a proposal, project, care model, or innovation utilizing research evidence; analysis and
synthesis of research findings for solving problems in nursing practice or improving quality of care using a topic selected
under the supervision of advisors.
พย.702
NS702

การค้ นคว้ าอิสระ 2
3
Independent Study 2
Pre-requisite : Passed NS 701
Continuing work from NS 701 in the topic selected under the supervision of advisors

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ผู้สาเร็ จการศึ กษาจากหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต จะมี
ความสามารถ ดังนี้
1) ปฏิบัตกิ ารพยาบาลด้ านการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต โดยบูรณาการความรู้ ทางการพยาบาลจากทฤษฏี
และหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยใช้ การบาบัดทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัว และชุ มชนที่มีปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวช
ซับซ้ อนหรื อปัญหาสุ ขภาพจิตและจิตเวชทีส่ าคัญของชุมชน
2) ใช้ กลยุทธ์ ที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้ บริการ ในการจัดการปัญหาสุ ขภาพที่ซับซ้ อน โดยเน้ น
การมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ บริการและผู้เกีย่ วข้ อง
3) ประสานงาน และทางานเป็ นทีมร่ วมกั บสหสาขาวิชาชี พ และเครื อข่ ายเพื่อการดูแลผู้ใช้ บริ การและพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล
4) เป็ นผู้นาในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลผู้ใช้ บริการทีม่ ปี ัญหาซับซ้ อนด้ านการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต
5) ปฏิบัตกิ ารพยาบาลแก่ ผ้ใู ช้ บริการทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีแ่ ตกต่ างได้ อย่ างเหมาะสม
6) มีทกั ษะในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพหรื อแก้ ไขปัญหาในการปฏิบัตกิ ารพยาบาลได้
7) พิทกั ษ์ สิทธิ์ของผู้ใช้ บริการและผู้ทมี่ คี วามเสี่ยงต่ อการถูกละเมิดสิทธิได้ อย่ างเหมาะสม

4.2 ช่ วงเวลา
วิชา
ชั้นปี ภาคการศึกษา
1) พย.644 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการส่ งเสริมสุขภาพจิต (1 หน่ วยกิต)
1
2
2) พย.646 ปฏิบัตกิ ารพยาบาลเพื่อการบาบัดและฟื้ นฟูผ้เู จ็บป่ วยทางจิต (3 หน่ วยกิต)
2
1
3) พย.648 ปฏิบัตกิ ารกรณีเลือกสรรทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (3 หน่ วยกิต) 2
2
หมายเหตุ - แผน ก แบบ ก 2
เรียนวิชาที่ 1 – 2
- แผน ข
เรียนวิชาที่ 1 – 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชา 2 หน่ วยกิต
จัดสัปดาห์ ละ 1 วัน ตลอดภาคการศึกษา
รายวิชา 3 หน่ วยกิต
จัดสัปดาห์ ละ 1.5 วัน ตลอดภาคการศึกษา
หมายเหตุ : อาจต้ องจัดฝึ กในวันจันทร์ – ศุกร์ สาหรับบางแหล่ งฝึ กตามนโยบายของแหล่ งฝึ กนั้น
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการค้ นคว้ าอิสระหรื อวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
1) วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก แบบ ก 2
การสร้ างโครงการวิจัย และดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาการพยาบาล การเขียน
วิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับการพยาบาลในหัวข้ อที่เลื อกสรรภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ที่ปรึกษาและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
2) การค้ นคว้ าอิสระ สาหรับแผน ข
การพัฒนาข้ อเสนอ หรื อสร้ างสรรค์ โครงการ/ รู ปแบบการดูแล/ นวัตกรรมในการแก้ ไขปั ญหาการปฏิบัติการ
พยาบาลหรื อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหัวข้ อที่เลือกสรร โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ผลการวิจัย
ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
5.2 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ การค้ นคว้ าอิสระ และการสอบประมวลความรู้
5.2.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
1) นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่ อศึ กษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึ กษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาสามารถเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เพื่อให้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้
คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบั ณฑิ ตศึ กษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) นักศึ กษาต้ องจัดทาบทความวิทยานิพนธ์ ที่พร้ อมสาหรั บการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อรายงานการ
ประชุมวิชาการ

5.2.2 การสอบวิทยานิพนธ์
1) อาจารย์ ผู้ สอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ให้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์
3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิพนธ์
ทีจ่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.2.3 การค้ นคว้ าอิสระ ( แผน ข)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และต้ อง
มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
2) นักศึกษาสามารถเขียนการค้ นคว้ าอิสระเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
3) หลังจากจดทะเบียนทาการค้ นคว้ าอิสระแล้ ว นักศึกษาต้ องเสนอเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระต่ อคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการการค้ นคว้ าอิสระ รวมไม่
น้ อยกว่ า 2 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงการค้ นคว้ าอิสระ และสอบการค้ นคว้ าอิสระ
4) อาจารย์ ที่ป รึ กษาการค้ นคว้ าอิสระ และกรรมการสอบการค้ นคว้ าอิส ระ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) นักศึ กษาต้ องจัดทาบทความจากการค้ นคว้ าอิสระที่พร้ อมสาหรั บการตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อ
รายงานการประชุมวิชาการ
5.2.4 การสอบประมวลความรู้
1) การสอบประมวลความรู้ เป็ นการสอบข้ อเขียน
2) นักศึ กษาจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เมื่ อจดทะเบียนรายวิชาครบถ้ วนตามที่หลักสู ตรกาหนด และมีค่า
ระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
3) คณะพยาบาลศาสตร์ จะเปิ ดสอบประมวลความรู้ ซึ่ งเป็ นการสอบแบบข้ อเขียน ปี การศึ กษาละ 3 ครั้ ง โดย
คณบดีคณะพยาบาศาสตร์ เป็ นผู้แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
4) นักศึ กษาจะต้ องสอบประมวลความรู้ ให้ ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ภายใน 3 ครั้ ง มิฉะนั้น จะถู กถอนชื่ อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาและผลการสอบจะถูกบันทึกไว้ ในระเบียน
5.3 การเตรียมการ
1) สาหรับแผน ก แบบ ก 2
นักศึ กษาจะได้ รับการเตรี ยมการสาหรั บทาวิทยานิพนธ์ โดยหลักสู ตรกาหนดให้ เรี ยน รายวิชา พย.613 วิจัย
ทางการพยาบาล และ วิชา พย. 614 สถิตปิ ระยุกต์ สาหรับการวิจยั ทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 1 และวิชาเลือก
พย. 602 การสังเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 1 นอกจากนีเ้ มื่อนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ในภาคการศึกษาที่ 1และ 2 ของชั้นปี ที่ 2 หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อย่ างสม่าเสมอ และรายงาน
ความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ผ่านอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาทราบภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
2) สาหรับแผน ข
นักศึกษาจะได้ รับการเตรี ยมการสาหรับการค้ นคว้ าอิสระเช่ นเดียวกับนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ โดยหลักสู ตร
กาหนดให้ เรี ยนวิชา พย. 613 วิจัยทางการพยาบาล และ วิชา พย. 614 สถิติประยุกต์ สาหรั บการวิจัยทางการพยาบาล ในภาค
การศึกษาที่ 2 ของชั้นปี ที่ 1 เรียนวิชาเลือก พย. 602 การสั งเคราะห์ ความรู้ ทางการพยาบาล ในภาคฤดูร้อนของชั้นปี ที่ 1 และเรียน
วิชา พย. 647 สั มมนาการพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต ในภาคการศึ กษาที่ 1 ของชั้ นปี ที่ 2 ซึ่ งวิชาเหล่ านีจ้ ะช่ วยให้ นักศึกษามี

ความรู้ เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นมากพอที่จะศึ กษาค้ นคว้ าอิสระ นอกจากนี้ยังแบ่ งหน่ วยกิตการค้ นคว้ า
อิสระให้ นักศึกษาทางานต่ อเนื่องใน 2 ภาคการศึกษา
5.4 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ จะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และการ
ทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีกระบวนการประเมิน และผู้ประเมินตามลาดับดังนี้
5.4.1 การประเมิน หัว ข้ อวิทยานิ พนธ์ /การค้ น คว้ า อิส ระ ทาโดยคณะกรรมการซึ่ ง เป็ นคณาจารย์ ป ระจา
หลักสู ตรในเบื้องต้ น และโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในขั้นต่ อมา
5.4.2 การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยอาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก ซึ่งเป็ นอาจารย์
ภายในคณะ และอาจารย์ ทปี่ รึกษาร่ วม ซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายในคณะฯ หรื อผู้ทรงคุณวุฒิ หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอกคณะ
5.4.3 การประเมินผลโครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ า
อิสระ โดยคณะกรรมการสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ซึ่งประกอบด้ วยคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ ที่
มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
5.4.4 การประเมินผลวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ ทาโดยการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระฉบับสมบูรณ์
โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ
5.4.5 การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ /การค้ นคว้ าอิสระ โดยอาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก และทีป่ รึกษาร่ วม
ก่ อนส่ งบทความตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารวิชาการ
หรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (สาหรับ
นักศึกษาแผน ก)

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ า
ด้ วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่ าระดับ
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.00
0
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
รายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับต่ากว่ า C ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลื อกให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรั บภาค
การศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรื อระดับตา่ กว่ า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าใน
รายวิชานั้นได้ เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังจะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ตา่ กว่ า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามในวรรคแรก ข้ อ 1.3 นั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชา
นั้นอีก หรื ออาจลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนนักศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการวัดผลการค้ นคว้ าอิสระ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่

1.5 การสอบประมวลความรู้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ และภาษาต่ างประเทศ คือระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) ผล
การสอบทีไ่ ด้ ระดับ P จึงจะนับว่ าสอบผ่าน
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบทุกรายวิชาจะทาเป็ นขั้ นตอน โดยเริ่ มจากทีมผู้สอนในแต่ ล ะรายวิชาร่ วมกับผู้ รับผิดชอบรายวิช า
หลังจากนั้นจะส่ งผลการประเมินในแต่ ละรายวิชาเข้ าพิจารณาในคณะกรรมการบัณฑิตศึ กษา และคณะกรรมการบริ หารหรื อ
คณะกรรมการประจาคณะในท้ ายสุ ด
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
1. ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะฯ กาหนดไว้
2. ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ระดับ P (ผ่ าน) ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อศึกษาและสอบผ่ านวิชา
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4. ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะฯ แต่ งตั้ง และ
นาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ และเย็บเล่ มเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่ อบันทึก
ประเภทแผ่น CD ให้ มหาวิทยาลัย
5. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรับให้ ตพี มิ พ์ ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
3.2 หลักสู ตรแผน ข
1. ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ างๆ ครบตามหลักสู ตร และได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ตามทีค่ ณะฯ กาหนดไว้
2. ได้ ค่าระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3. ได้ ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด หรื อศึกษาและสอบผ่านวิชา
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4. ได้ ระดับ P ในการสอบประมวลความรู้
5. ได้ ระดับ S ในการสอบวิชาการค้ นคว้ าอิสระ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะฯแต่ งตั้ง
6. นักศึกษาต้ องส่ งบทความการค้ นคว้ าอิสระ ให้ วารสารทางวิชาการพิจารณาตีพมิ พ์ หรื อส่ งตีพมิ พ์ ใน
Discussion Paper Series หรื อนาเสนอในทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ กี ารจัดทารายงานการประชุม (Proceeding)

