
 

 
 

1) สร้างมหาบัณฑิตที่ มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2) สร้างมหาบัณฑิตที่ มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการ
พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3) สร้างมหาบัณฑิตที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เช่ือมโยงความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการ
พัฒนาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
4) พัฒนามหาบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ เป็นผู้น าและผู้ตาม
กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง 
5) พัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศในการ
สืบค้นและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการตัวเลข ข้อมูลทางการ
วิจัยและการพยาบาล 
6) พัฒนามหาบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทางการ
พยาบาลจิตเวชในการให้การดูแลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการให้การปรึกษา/จิตบ าบัดรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 
 
     เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผูส้ าเร็จการศึกษาจะมี
ความรู้ ความสามารถดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ วิจัย และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล การพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต ประสาทเภสัชวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาและพฤติกรรม
มนุษย์ ในการวางแผนให้การพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต 
3. สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทางการพยาบาลจิตเวชในการให้การดูแล
ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การปรึกษา/จิตบ าบัด
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. สามารถท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต และวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิตอล และการจัดการสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้เสนอแนะการ 
แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพและการพยาบาล 

 

 
1) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การพยาบาลและ
ผดุงครรภ)์ หรือพยาบาลศาสตรบัณฑติ หรือประกาศนียบัตรทางการพยาบาล
เทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบัน การศึกษาที่สภาการพยาบาลรับรอง 
2) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต่ ากว่า 2.50 
3) มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น1หรือการพยาบาลช้ัน1 
4) มีประสบการณ์การท างานในด้านการพยาบาล การศึกษา 
พยาบาล การบริหารการพยาบาลหลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร 
5) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบผา่นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
6) กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียงเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลโดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศของผู้ที่รับสมัคร 
กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศ
ของผู้สมัคร หรือรับรอโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing 
Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 
7) ผู้สมัครเข้าศึกษาซึ่งอยู่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวน้ี อาจได้รับการพิจารณา
คัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
ด าเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
 

 
1) ใช้วิธีการสอบข้อเขยีนและการสอบสมัภาษณ์   
2) การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาขั้นสดุท้ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

แผน ก (ภาคปกติ)    5 คน    
 
 
(1) หมวดวิชาแกน         9   หนว่ยกิต  
(2) หมวดวิชาบังคับ     13   หน่วยกิต           
(3)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                     3   หนว่ยกิต             

(4)  วิทยานิพนธ ์                            12   หน่วยกิต                   
 รวมไม่น้อยกว่า                        37   หน่วยกิต 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รมพย 603   สถิต ิ 2(1-2-3) 
รมพจ 666  พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม

มนุษย์และจิตเภสัชวิทยา 
3(3-0-6) 

รมพย 662 
 
รมพย 663 
 

มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการ
พยาบาล 
นโยบายสุขภาพและภาวะผู้น า
ทางการพยาบาล 

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

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6) 
รมพย 667 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1 2(2-0-4) 
รมพจ 668 
รมพจ 669 
 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2 
ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 1 

2(2-0-4) 
3(0-9-3) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รมพจ 670 
 

ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 2 

3(0-9-3) 

 วิชาเลือก 3(3-0-6) 
รมพย 698 วิทยานพินธ ์ 6(0-18-0) 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รมพย 698 วิทยานพินธ ์ 6(0-18-0) 

 

 

1) ความแข็งแกร่งในชีวิต  

2) พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น  

3) ภาวะซึมเศร้าทุกช่วงอายุ 

4) พฤติกรรมรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น 

5) การบ าบัดทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาท่ีจะรับ 

หลักสูตร (แผน ก ภาคปกติ) 

โครงการวิจัยของหลักสูตรมุ่งเนน้ในประเด็นต่อไปนี ้

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 



 
 
 

ตลอดหลักสูตรทางหลักสูตรจะจัดให้นกัศึกษาได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
จากการเรียนการสอนโดยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น ในปี
การศึกษา 2558 ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นที่ Tokyo 
Metropolitan Matsuzawa Hospital และ The University of Tokyo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ แสงอ่อน 
ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร: (02) 201-1765, (02) 201-1831, (02) 201-1769     

                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

(Psychiatric and Mental Health Nursing) 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี 
 

การศึกษาดูงาน 
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 


