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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 
 ภาษาอังกฤษ   : Master of Nursing Science Program in Adult Nursing 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Nursing Science (Adult Nursing) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : พย.ม. (การพยาบาลผูใหญ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.N.S. (Adult Nursing) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะพยาบาลศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิต ต้ังอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ปญหาสุขภาพท่ี
ซับซอนของประชาชนตองการพยาบาลท่ีมีความรูทั้งศาสตรการพยาบาล ศาสตรทางการแพทยเฉพาะสาขาและ
ศาสตรที่เก่ียวของ จึงจะสามารถแกไขปญหาสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตทางการพยาบาลตองมีพื้น
ฐานความรูที่เขมแข็ง มีความสามารถในการใชทฤษฎี ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติงาน 
สามารถรวมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพไดเปนอยางดี รวมท้ังสามารถทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุงเนนให
นักศึกษาไดพัฒนาพื้นฐานความรูที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาการพยาบาลผูใหญใหเขมแข็งและเพียงพอตอการแกไข
ปญหาที่ซับซอนรวมกับทีมสุขภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกท่ีสูงข้ึนบนพื้นฐานของงานวิจัย หลักฐาน
เชิงประจักษ และนวัตกรรมอยางมีศิลปะบนพื้นฐานของประสบการณและจริยธรรม สามารถจัดการกับปญหาเชิง
จริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยในการผลิตบัณฑิตที่มุงเนนพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ 
รวมกับการพัฒนาทางดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเปนไปตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาไทยฉบับที่ 10 
ซึ่งมุงเนนใหผลิตบัณฑิตตามความตองการของการพัฒนาประเทศ 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 1. สามารถวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และบูรณาการความรูจากศาสตรการพยาบาลศาสตรทาง
การแพทย  ศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการพยาบาลบุคคลวัยผูใหญที่มี
ปญหาสุขภาพท่ีซับซอนในระยะวิกฤติและเร้ือรังได 
 2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การทําวิจัยและวิชาการ  สามารถจัดการกับปญหาทาง 
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จริยธรรมไดอยางเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีของผูปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 3. สามารถใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล 
 4. สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรูและปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สามารถคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ วิเคราะห สังเคราะห สรุปและนําเสนอขอมูลเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  เรียน วันเสาร และวันอาทิตย เวลา 08.30-16.30 น. 
  
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมตํ่ากวา 2.50 
 4. มีประสบการณในการทํางานเปนพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมหรือแผนกที่ 
  เก่ียวของกับการพยาบาลบุคคลในวัยผูใหญ อยางนอย 1 ป  
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและตอการปฏิบัติวิชาชีพ 
 6. อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 
 
ระบบการศึกษา  
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา 6 สัปดาห 
 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3. ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต
ละวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการ 

  วัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อคณบดี 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 4

  บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 
 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ

ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการเผยแพรหรือ ตีพิมพตามท่ีกําหนด
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน(ตอหนึ่งหนวยกิต) 
    A    ดีเย่ียม    4.0 
    B+    ดีมาก    3.5 
    B    ดี     3.0 
    C+    พอใช    2.5 
    C    ออนมาก    2.0 
    F    ตก     0.0 
 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ครบถวนตามท่ีหลักสูตรกําหนด จํานวนไมนอย

กวา 38 หนวยกิต ไดสอบผานวิทยานิพนธ  และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
รังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ัง
เกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
 3.  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน 
    3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 
    3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 
    3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับ
สมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    
 
โครงสรางหลักสูตร  
 แผน ก. (แบบ ก(2))  หนวยกิตตลอดหลักสูตร    38 หนวยกิต 
   หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต       10  หนวยกิต 
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   หมวดวิชาเฉพาะสาขา        13  หนวยกิต 
   หมวดวิชาเลือก          3  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ          12  หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต        10  หนวยกิต 
MAT 604  สถิติ             2(2-0-4) 
   (Statistics) 
MNS  601  ระบบสุขภาพ นโยบาย และการพยาบาล     2(2-0-4) 
   (Health System, Policy, and Nursing) 
MNS  602  แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล       3(3-0-6) 
   (Concepts and Theories in Nursing) 
MNS  603  วิจัยทางการพยาบาล          3(3-0-6) 
   (Nursing Research) 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา         13  หนวยกิต 
MNS  611  การประเมินสุขภาพข้ันสูง         2(1-2-3) 
   (Advanced Health Assessment) 
MNS  612  พยาธิสรีรวิทยาคลินิก          2(2-0-4) 
   (Clinical Pathophysiology) 
MNS  613  เภสัชวิทยาคลินิก          2(2-0-4) 
   (Clinical Pharmacology) 
MNS  621  การพยาบาลผูปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเร้ือรัง    4(4-0-8) 
   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing) 
MNS  622  ปฏิบัติการการพยาบาลผูปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเร้ือรัง    3(0-12-6) 
   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing Practicum) 
 3.  หมวดวิชาเลือก          3   หนวยกิต 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก  ตามความเห็นของหัวหนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร จํานวน 1 รายวิชา จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
MNS  671  ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาล       3(0-9-5) 
   (Nursing Research Practicum) 
MNS  672  การจัดการการพยาบาล          3(2-3-6) 
   (Nursing Management) 
MNS  673  แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง     3(3-0-6) 
   (Concepts, Theories, and Role Development of Advanced Practice Nurses) 
MNS  674  การพยาบาลทางคลินิกที่เลือกสรร      3(2-3-6) 
   (Elective Clinical Nursing )  
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MNS  675  การเรียนการสอนทางการพยาบาล            3(2-3-6) 
   (Teaching and Learning in Nursing)         
 
 4.  วิทยานิพนธ             12 หนวยกิต 
MNS  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
หมายเหตุ  ตัวอักษร รหัสวิชา มีความหมาย ดังนี้ 
    MAT  หมายถึง  สถิติ 
    MNS  หมายถึง    การพยาบาล (Nursing) ระดับปริญญาโท 
  ตัวเลข รหัสวิชา มีความหมายดังนี้ 
    เลขหลักรอย  หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
    เลขหลักสิบ  หมายถึง  หมวดวิชา 
    เลขหลักหนวย หมายถึง  ลําดับของรายวิชาในแตละหมวดวิชา 
  ความหมายของเลขหมวดวิชา 
    0  หมายถึง  หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต 
    1  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งเปนแกนสาขาพยาบาลศาสตร 
    2  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งเปนสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ 
    7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
 แผนการศึกษา 

ชัน้ปที ่1
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

MNS 601 ระบบสุขภาพ นโยบายและการพยาบาล    2(2-0-4)
        (Health System, Policy, and Nursing) 
MNS 602 แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล           3(3-0-6) 
 (Concepts and Theories in Nursing) 
MNS 612 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก                  2(2-0-4) 
         (Clinical Pathophysiology) 
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับปริญญาโท            3(3-0-6) 
 English for Graduate Study 

  รวม     10 หนวยกิต

MAT 604 สถิติ                                   2(2-0-4)
 (Statistics) 
MNS 603 วิจัยทางการพยาบาล                   3(3-0-6) 
  (Nursing Research) 
MNS 611 การประเมินสุขภาพข้ันสูง                 2(1-2-3) 
  (Advanced Health Assessment) 
MNS 613 เภสัชวิทยาคลินิก                     2(2-0-4) 
  (Clinical  Pharmacology)                   

รวม     9 หนวยกิต
ภาคฤดูรอน 

MNS 621 การพยาบาลผูปวยในระยะเฉียบพลัน       4(4-0-8)
        วิกฤติและเรื้อรัง 
 (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing) 

  รวม       4 หนวยกิต
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ชัน้ปที ่2
ภาคการศกึษาที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2 

MNS 622 ปฏิบัติการการพยาบาลผูปวย           3(0-12-6)
         ในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง 
  (Acute, Critical, and Chronic Nursing Practicum) 
MNS XXX วิชาเลือก                              3(X-X-X)
MNS 699 วิทยานิพนธ                          3(0-9 -5) 
         (Thesis) 

 รวม  9 หนวยกิต

MNS 699 วิทยานิพนธ                      9(0-27-14)
         (Thesis) 
 
 
 
 

รวม 9 หนวยกิต
    
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต                                                  10 หนวยกิต 
MAT  604   สถิติ                2(2-0-4) 
   (Statistics) 
 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงบรรยาย พาราเมตริก นันพาราเมตริก การทดสอบคาซี (Z-
test)  การทดสอบคาที  (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน  (ANOVA)  การวิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติ   
ไคสแควร  และสหสัมพันธ  และการวิเคราะหสมการถดถอย  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล 
 Statistics used in analysis of quantitative data including descriptive,  parametric and non-parametric 
statistics:  Z-test,  Student t-test, analysis of variance, chi-square, correlation and regression.  Computerized 
Statistical  Package for Social Sciences as a data analysis  tool is emphasized.  
 
MNS  601  ระบบสุขภาพ นโยบายและการพยาบาล     2(2-0-4) 
    (Health System, Policy, and Nursing) 
 ระบบสุขภาพ นโยบาย พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
ระบบการพยาบาล ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระบบสุขภาพและระบบการพยาบาล การประกันคุณภาพการบริการ  
ภาวะผูนําทางการพยาบาล ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการพยาบาล  
 Health  system, Policy, Health act and Laws related to health, health care delivery system, nursing 
service system, and factors affecting health system and nursing system.  Quality assurance, leadership in 
nursing, ethical and legal issues relevant to nursing profession.  
 
MNS  602  แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล        3(3-0-6) 
    (Concepts and Theories in Nursing) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการพยาบาลขั้นสูง ซึ่งรวมถึงแบบแผนความรูทางการพยาบาลของคารเพอร    
การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลของเบนเนอร การเสริมสรางพลัง พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง 
ความเครียดและการปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ และการเปลี่ยนผานทางวัฒนธรรมในการพยาบาล 
 Concepts and theories in advanced nursing practice including Carper’s Pattern of Knowing in nursing. 
Benner’s clinical competence, empowerment, health behaviors, self-care, stress and adaptation, interaction  



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 8 

and transcultural nursing. 
  
MNS  603  วิจัยทางการพยาบาล         3(3-0-6) 
   (Nursing Research) 
 ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ซึ่งรวมถึงปญหาการวิจัย  
คําถามการวิจัย วัตถุประสงค สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การพัฒนาและเลือกเคร่ืองมือ จริยธรรมการวิจัยใน
คน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล  การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะหรายงาน
การวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย และการนําผลวิจัยไปใชในทางปฏิบัติ 
 Significance of nursing research, type of research,  research process including research problem, 
research question, objective, hypothesis, research design, instrument development and selection, protection of 
human subject, data collection, data analysis, data interpretation and writing research report.  Research 
critique, proposal writing, and research utilization are included.  
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา         13  หนวยกิต 
MNS  611  การประเมินสุขภาพขั้นสูง        2(1-2-3) 
   (Advanced  Health Assessment) 
 การประเมินสุขภาพของผูปวยวัยผูใหญในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเร้ือรัง ทั้งทางดานรางกาย จิตสังคม
และจิตวิญญาณ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การเลือกใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทย
ในการประเมินอยางเหมาะสม เปาหมายสําคัญคือเสริมสรางสุขภาพ คัดกรองปจจัยเส่ียง เพื่อคนหาและปองกันความ
ผิดปกติ รวมท้ังจัดการดูแลใหเหมาะสมกับสถานการณของผูปวย 
 A biopsychosocial health assessment of adults with complicated acute, critical and chronic problems 
including laboratory interpretation, selection of instruments/ tools and using medical technology in assessing 
patients appropriately. The focus is placed on health promotion, screening for risks and complications in order 
to detect and prevent dysfunction, manage a relevant care to patients’ conditions. 
 
MNS  612  พยาธิสรีรวิทยาคลินิก         2(2-0-4) 
   (Clinical Pathophysiology) 
 พยาธิสรีรวิทยาของเซล และการเกิดโรครวมท้ังกลไกการตอบสนองของรางกายตอการเกิดโรคของรางกาย
ซึ่งรวมถึง ชีววิทยาและความผิดปกติของของเซล พันธุกรรมและวิวัฒนาการของจีโนม ระบบภูมิคุมกัน รวมท้ัง 
psychoneuroimmune และการติดเชื้อ การอักเสบและการหายของแผล ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบหายใจ 
ไต หัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบเลือด ตอมไรทอ และทางเดินอาหาร  
 Pathophysiology of cell and diseases including physiological responses, cell biology and abnormal of cell 
growth, genetics and evolution of genome, immunity and psychoneuroimmune  system and infection, 
inflammation and wound healing.  Diseases of neurological system, respiratory system, heart and circulation, 
hematologic system, endocrine, and gastrointestinal system.   
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MNS  613  เภสัชวิทยาคลินิก          2(2-0-4) 
   (Clinical  Pharmacology) 
 ยาและยาท่ีใชในการรักษาความผิดปกติที่เก่ียวกับ การอักเสบและการหายของแผล ความปวด เคมีบําบัด 
รวมท้ังความผิดปกติของระบบประสาท ระบบหายใจ ไต หัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบเลือด ตอมไรทอ 
ทางเดินอาหาร และภูมิคุมกันและการติดเชื้อ 
 Drugs and drug used in management of diseases including inflammation, pain, chemotherapy, and 
diseases of neurological system, respiratory system, heart and circulation, hematologic system, endocrine, 
gastrointestinal, immunity and infection.   
 
MNS  621  การพยาบาลผูปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง    4(4-0-8) 
   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing) 
 การพยาบาลองครวมในผูปวยวัยผูใหญที่มีปญหาสุขภาพท่ีซับซอนซึ่งเกิดจากการตอบสนองของผูปวยตอการ
เจ็บปวยเฉียบพลัน วิกฤติและเร้ือรัง ซึ่งรวมถึงความปวด ความเครียดและการปรับตัว การสูญเสีย การเปล่ียนแปลง
ดานอัตมโนทัศนและการดูแลผูปวยระยะสุดทาย แนวคิด นวัตกรรมและรูปแบบการดูแลผูปวยเฉียบพลัน วิกฤติและ
เร้ือรัง การพยาบาลผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนทางดานระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด กลุมอาการเมตาบอลิก 
มะเร็ง เอชไอวี/เอดส ไต และหายใจ 
  Holistic nursing care of adults with complicated health problems in responding to acute, critical, and 
chronic illnesses including pain, stress and coping, loss and grief, and self-concept disturbance. Concepts, 
innovation, and models in caring of adults with acute, critical, and chronic health problems. Care of adults 
with complicated health problems i.e., neurological, cardiovascular, metabolic syndrome, cancer, HIV/AIDS, renal 
and respiratory problems. 
 
MNS  622  ปฏิบัติการการพยาบาลผูปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง            3(0-12-6) 
   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing Practicum) 
 การวิเคราะหและสังเคราะห และบูรณาการศาสตรการพยาบาล ศาสตรทางการแพทย และศาสตรอ่ืนที่
เก่ียวของ รวมท้ังหลักฐานเชิงประจักษ นวัตกรรม รวมกับศิลปะ ประสบการณ และจริยศาสตรทางการพยาบาลใน
การดูแลผูปวยวัยผูใหญที่มีปญหาซับซอนในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเร้ือรัง ซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของ
ประเทศ เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุดแกผูปวย 
 An analysis, synthesis, and integration of nursing science, medical science and related sciences 
including evidence-based, innovation, art of nursing, nursing experiences and ethics in caring of adults with 
complicated acute, critical, and chronic health problems, which are significant health problems of the country, 
to improve the best outcomes of the patients. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก          3 หนวยกิต 
MNS  671  การปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาล      3(0-9-5) 
   (Nursing Research Practicum) 
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 ฝกปฏิบัติการวิจัยท่ีเลือกสรร  ภายใตการปรึกษาของอาจารยที่มีโครงการวิจัยทางการพยาบาล  ในเร่ืองการ
พัฒนาและเลือกใชเคร่ืองมือ  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หรือการเขียนรายงานการวิจัย  การ
ประเมินผลจะพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค  และขอตกลงในการเรียนระหวางอาจารยและนักศึกษา 
 Select a topic of interest in a research process: instrument development and selection, data collection 
and data analysis, or writhing research report, to be studied with a faculty member  or a researcher with an 
ongoing nursing research project.  An evaluation is based on the specific  objectives  and requirements 
determined by contractual agreement between the student and the instructor.  
 
MNS  672  การจัดการการพยาบาล                                             3(2-3-6) 
   (Nursing Management) 
 การจัดการอยางเปนระบบ การจัดการดานสุขภาพและระบบบริการพยาบาลของหนวยงาน การวางแผนกล
ยุทธ การจัดการคุณภาพ การจัดการสารสนเทศและความรู และการจัดการความปลอดภัย 
 System approach to management, health and nursing service unit management. Strategic planning of 
unit, quality management, information and knowledge management, and safety management. 
  
MNS  673     แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง       3(3-0-6) 
   (Concepts, Theories, and Role Development of Advanced Practice Nurses) 
 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทผูปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง  ในดานการเปนผูเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติการพยาบาล ทักษะในการใหความรู ฝกฝนและชี้แนะ  ความสามารถในการใหคําปรึกษา  ความสามารถใน
การทํางานเปนทีมในระดับวิชาชีพ  ระหวางวิชาชีพ  องคกรตาง ๆ  และภาคประชาชน  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
การขยายบทบาท  เปนผูนําทางคลินิกและวิชาชีพ การทําวิจัย การใชผลการวิจัยและการใชความรูในการปฏิบัติ  
การประเมินผลลัพธของการปฏิบัติ  และความสามารถในการประกันคุณภาพ 
 Concept, theories,  and advanced nursing practice role  development regarding, clinical nurse 
specialist role, patient education skills,  training and advice, counseling, intra and interdisciplinary team work,  
leadership in role expansion, clinical and profession leadership.  Conducting research,  research utilization,  
evidence-based practice,  outcome evaluation, and quality assurance.  
 
MNS  674    การพยาบาลทางคลินิกที่เลือกสรร      3(2-3-6) 
   (Elective Clinical Nursing ) 
 การศึกษาดูงาน หรือฝกปฏิบัติการพยาบาลในหนวยงานของสถาบันบริการสุขภาพ ทั้งในและตางประเทศ 
ใน area หรือกลุมผูปวยเปาหมายท่ีสนใจ โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงเนนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในเร่ืองการจัดระบบบริการของหนวยงาน การดูแลผูปวยในกลุมเปาหมาย และฝกปฏิบัติในฐานะสมาชิกทีมการ
พยาบาลรวมกับทีมสุขภาพ 
 A study visit or clinical training in a selected nursing unit of health care institution in the country and 
abroad in accord with the program’s objectives. A focus is to widen perspectives and experiences in unit 
management, caring of population of interest and being a member of nursing and health team. 
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คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 11 

 
MNS  675  การเรียนการสอนทางการพยาบาล       3(2-3-6) 
   (Teaching and Learning in Nursing) 
 ระบบการศึกษาทางการพยาบาล นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
ทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล 
 Nursing education, policies and laws related to nursing education, Thailand Qualification framework of 
higher education, and quality assurance. Curriculum, teaching and learning, learning theories, theoretical and 
clinical learning process. Training in classroom teaching and clinical teaching. 
 
 4. วิทยานิพนธ            12 หนวยกิต 
MNS  699  วิทยานิพนธ            12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 จัดทําโครงรางวิทยานิพนธในเร่ืองที่จะศึกษาวิจัยภายใตการปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  การ
สรางและทดสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูล  จัดการขอมูล  วิเคราะหขอมูล พรอมทั้งเขียน
รายงานการวิจัย ประเมินผลจากผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ รวมกับการนําเสนอผลการวิจัยในการประชุม
วิชาการและวิจัยหรือการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร  
 Develop a research proposal under the supervision of a graduate faculty member. Instrument 
development, data collection, data analysis and writing a research report are carried out to answer the 
research questions. To complete  this  course,  the student  must  pass the thesis  examination.  The 
findings of the study must be orally presented or published in a journal. 
 
สถานที่ติดตอ 
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หลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1488, 1489 
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 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก
หก  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th       e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


