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หลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการพยาบาลผู�ใหญ� 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย   : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู�ใหญ� 

 ภาษาอังกฤษ   : Master of Nursing Science Program in Adult Nursing 

 

ชื่อปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู�ใหญ�) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Nursing Science (Adult Nursing) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)   : พย.ม. (การพยาบาลผู�ใหญ�) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.N.S. (Adult Nursing) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะพยาบาลศาสตร� และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิต ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว�า ป�ญหาสุขภาพที่

ซับซ�อนของประชาชนต�องการพยาบาลที่มีความรู�ทั้งศาสตร�การพยาบาล ศาสตร�ทางการแพทย�เฉพาะสาขาและ

ศาสตร�ที่เก่ียวข�อง จึงจะสามารถแก�ไขป�ญหาสุขภาพได�อย�างมีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตทางการพยาบาลต�องมีพ้ืน

ฐานความรู�ที่เข�มแข็ง มีความสามารถในการใช�ทฤษฎี ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ�ในการปฏิบัติงาน 

สามารถร�วมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพได�เป�นอย�างดี รวมทั้งสามารถทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุ�งเน�นให�

นักศึกษาได�พัฒนาพ้ืนฐานความรู�ที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาการพยาบาลผู�ใหญ�ให�เข�มแข็งและเพียงพอต�อการแก�ไข

ป�ญหาที่ซับซ�อนร�วมกับทีมสุขภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกที่สูงขึ้นบนพ้ืนฐานของงานวิจัย หลักฐาน

เชิงประจักษ� และนวัตกรรมอย�างมีศิลปะบนพ้ืนฐานของประสบการณ�และจริยธรรม สามารถจัดการกับป�ญหาเชิง

จริยธรรม ซึ่งสอดคล�องกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยในการผลิตบัณฑิตท่ีมุ�งเน�นพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ 

ร�วมกับการพัฒนาทางด�านสติป�ญญา คุณธรรม จริยธรรม และเป�นไปตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาไทยฉบับที่ 10 

ซึ่งมุ�งเน�นให�ผลิตบัณฑิตตามความต�องการของการพัฒนาประเทศ 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  

 1. สามารถวิเคราะห� สังเคราะห�อย�างเป�นระบบ และบูรณาการความรู�จากศาสตร�การพยาบาลศาสตร�ทาง

การแพทย� ศาสตร�อื่นที่เก่ียวข�อง ผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ�มาใช�ในการพยาบาลบุคคลวัยผู�ใหญ�ที่มีป�ญหา

สุขภาพที่ซับซ�อนในระยะวิกฤติและเรื้อรังได� 

 2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติการพยาบาล การทําวิจัยและวิชาการ สามารถจัดการกับป�ญหาทาง 
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จริยธรรมได�อย�างเหมาะสม เป�นแบบอย�างที่ดีของผู�ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 3. สามารถใช�กระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรู�เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล 

 4. สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู�และปฏิบัติงานร�วมกับทีมสุขภาพได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 5. สามารถค�นคว�าหาความรู�จากแหล�งข�อมูลต�างๆ วิเคราะห� สังเคราะห� สรุปและนําเสนอข�อมูลเพ่ือ

พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

  เรียน วันเสาร� และวันอาทิตย� เวลา 08.30-16.30 น. 

  

คุณสมบัติของผู�สมัครเข�าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล 

 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ�ชั้นหนึ่ง 

 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม�ตํ่ากว�า 2.50 

 4. มีประสบการณ�ในการทํางานเป�นพยาบาลวิชาชีพในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมหรือแผนกที่ 

  เก่ียวข�องกับการพยาบาลบุคคลในวัยผู�ใหญ� อย�างน�อย 1 ป�  

 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม�เป�นโรคที่เป�นอุปสรรคต�อการศึกษาและต�อการปฏิบัติวิชาชีพ 

 6. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 

 

ระบบการศึกษา  

 1.  ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติ ระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได� ซึ่งมีระยะเวลาศึกษา

ไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห� 

 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป� 

 3. ใช�ภาษาไทยในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2556 ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แต�ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�

ละวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ 

  วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี 
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  บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของหัวหน�าหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

รังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 

 5. ผลงานวิทยานิพนธ�ของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการเผยแพร�หรือ ตีพิมพ�ตามท่ีกําหนด

ในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 6. การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีค�าระดับข้ัน 

(Numeric Grades) ดังต�อไปนี้ 

   ระดับขั้น   ความหมาย   ค�าระดับขั้น(ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

    A    ดีเย่ียม    4.0 

    B+    ดีมาก    3.5 

    B    ดี     3.0 

    C+    พอใช�    2.5 

    C    อ�อนมาก    2.0 

    F    ตก     0.0 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1.  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ครบถ�วนตามท่ีหลักสูตรกําหนด จํานวนไม�น�อย

กว�า 38 หน�วยกิต ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย

รังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้ง

เกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วนตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

 2.  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

 3.  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน 

    3.1  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่เป�นที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ 

    3.2  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-Journal 

Citation Index (TCI) หรือ 

    3.3  วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วม

กลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอต�อที่ประชุม

วิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับ

สมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

 4.  ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง    

 

โครงสร�างหลักสูตร  

 แผน ก. (แบบ ก(2))  หน�วยกิตตลอดหลักสูตร    38 หน�วยกิต 

   หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต       10  หน�วยกิต 
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   หมวดวิชาเฉพาะสาขา        13  หน�วยกิต 

   หมวดวิชาเลือก          3  หน�วยกิต 

   วิทยานิพนธ�          12  หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

 1.  หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต        10  หน�วยกิต 

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.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา        13  หน�วยกิต 

MNS  611  การประเมินสุขภาพขั้นสูง         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  การพยาบาลผู�ป�วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง    4(4-0-8) 

   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing) 

MNS  622  ปฏิบัติการการพยาบาลผู�ป�วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง    3(0-12-6) 

   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing Practicum) 

 3.  หมวดวิชาเลือก          3   หน�วยกิต 

  นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก  ตามความเห็นของหัวหน�าหลักสูตรหรือคณะกรรมการ

หลักสูตร จํานวน 1 รายวิชา จากรายวิชาดังต�อไปนี้ 

MNS  671  ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาล       3(0-9-5) 

   (Nursing Research Practicum) 

MNS  672  การจัดการการพยาบาล          3(2-3-6) 

   (Nursing Management) 

MNS  673  แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู�ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง     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 หน�วยกิต 

MNS  699  วิทยานิพนธ�           12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 

หมายเหตุ  ตัวอักษร รหัสวิชา มีความหมาย ดังนี้ 

    MAT  หมายถึง  สถิติ 

    MNS  หมายถึง    การพยาบาล (Nursing) ระดับปริญญาโท 

  ตัวเลข รหัสวิชา มีความหมายดังนี้ 

    เลขหลักร�อย  หมายถึง  รายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

    เลขหลักสิบ  หมายถึง  หมวดวิชา 

    เลขหลักหน�วย หมายถึง  ลําดับของรายวิชาในแต�ละหมวดวิชา 

  ความหมายของเลขหมวดวิชา 

    0  หมายถึง  หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต 

    1  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งเป�นแกนสาขาพยาบาลศาสตร� 

    2  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งเป�นสาขาวิชาการพยาบาลผู�ใหญ� 

    7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 

 แผนการศึกษา 

ชัน้ป�ที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่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 หน�วยกิต 

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 หน�วยกิต 

ภาคฤดรู�อน 

MNS 621 การพยาบาลผู�ป�วยในระยะเฉียบพลัน       4(4-0-8) 

        วิกฤติและเร้ือรัง 

 (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing) 

  รวม       4 หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

MNS 622 ปฏิบัติการการพยาบาลผู�ป�วย           3(0-12-6) 

         ในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเร้ือรัง 

  (Acute, Critical, and Chronic Nursing Practicum) 

MNS XXX วิชาเลือก                              3(X-X-X) 

MNS 699 วิทยานิพนธ�                          3(0-9 -5) 

         (Thesis) 

 รวม  9 หน�วยกิต 

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

         (Thesis) 

 

 

 

 

รวม 9 หน�วยกิต 

    

คําอธิบายรายวิชา  

 1. หมวดวิชาแกนมหาบัณฑิต                                                  10 หน�วยกิต 

MAT  604   สถิติ               2(2-0-4) 

   (Statistics) 

 สถิติที่ใช�วิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ สถิติเชิงบรรยาย พาราเมตริก นันพาราเมตริก การทดสอบค�าซี     

(Z-test) การทดสอบค�าที (t-test) การวิเคราะห�ความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะห�ความสัมพันธ�ด�วยสถิติ    

ไคสแควร� และสหสัมพันธ� และการวิเคราะห�สมการถดถอย การใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

 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 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวข�องกับสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

ระบบการพยาบาล ป�จจัยที่มีผลกระทบต�อระบบสุขภาพและระบบการพยาบาล การประกันคุณภาพการบริการ  

ภาวะผู�นําทางการพยาบาล ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข�องกับวิชาชีพการพยาบาล  

 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) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช�ในการพยาบาลข้ันสูง ซึ่งรวมถึงแบบแผนความรู�ทางการพยาบาลของคาร�เพอร�    

การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลของเบนเนอร� การเสริมสร�างพลัง พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง 

ความเครียดและการปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ� และการเปลี่ยนผ�านทางวัฒนธรรมในการพยาบาล 

 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  
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and transcultural nursing. 

  

MNS  603  วิจัยทางการพยาบาล         3(3-0-6) 

   (Nursing Research) 

 ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ซ่ึงรวมถึงป�ญหาการวิจัย  

คําถามการวิจัย วัตถุประสงค� สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การพัฒนาและเลือกเครื่องมือ จริยธรรมการวิจัยใน

คน การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�ข�อมูลและการแปลผล  การเขียนรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห�รายงาน

การวิจัย การเขียนโครงร�างการวิจัย และการนําผลวิจัยไปใช�ในทางปฏิบัติ 

 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. หมวดวชิาเฉพาะสาขา        13  หน�วยกิต 

MNS  611  การประเมินสุขภาพขั้นสูง        2(1-2-3) 

   (Advanced  Health Assessment) 

 การประเมินสุขภาพของผู�ป�วยวัยผู�ใหญ�ในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ท้ังทางด�านร�างกาย จิตสังคม

และจิตวิญญาณ รวมทั้งการแปลผลการตรวจทางห�องปฏิบัติการ การเลือกใช�เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย�

ในการประเมินอย�างเหมาะสม เป�าหมายสําคัญคือเสริมสร�างสุขภาพ คัดกรองป�จจัยเสี่ยง เพ่ือค�นหาและป�องกันความ

ผิดปกติ รวมทั้งจัดการดูแลให�เหมาะสมกับสถานการณ�ของผู�ป�วย 

 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 และการเกิดโรครวมทั้งกลไกการตอบสนองของร�างกายต�อการเกิดโรคของร�างกาย

ซึ่งรวมถึง ชีววิทยาและความผิดปกติของของเซล พันธุกรรมและวิวัฒนาการของจีโนม ระบบภูมิคุ�มกัน รวมทั้ง 

psychoneuroimmune และการติดเชื้อ การอักเสบและการหายของแผล ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบหายใจ 

ไต หัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบเลือด ต�อมไร�ท�อ 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) 

 ยาและยาที่ใช�ในการรักษาความผิดปกติท่ีเก่ียวกับ การอักเสบและการหายของแผล ความปวด เคมีบําบัด 

รวมท้ังความผิดปกติของระบบประสาท ระบบหายใจ ไต หัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบเลือด ต�อมไร�ท�อ 

ทางเดินอาหาร และภูมิคุ�มกันและการติดเชื้อ 

 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  การพยาบาลผู�ป�วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง    4(4-0-8) 

   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing) 

 การพยาบาลองค�รวมในผู�ป�วยวัยผู�ใหญ�ที่มีป�ญหาสุขภาพที่ซับซ�อนซึ่งเกิดจากการตอบสนองของผู�ป�วยต�อการ

เจ็บป�วยเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงความปวด ความเครียดและการปรับตัว การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลง

ด�านอัตมโนทัศน�และการดูแลผู�ป�วยระยะสุดท�าย แนวคิด นวัตกรรมและรูปแบบการดูแลผู�ป�วยเฉียบพลัน วิกฤติและ

เรื้อรัง การพยาบาลผู�ป�วยที่มีป�ญหาซับซ�อนทางด�านระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด กลุ�มอาการเมตาบอลิก 

มะเรง็ 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  ปฏิบัติการการพยาบาลผู�ป�วยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง            3(0-12-6) 

   (Acute, Critical, and Chronic Care Nursing Practicum) 

 การวิเคราะห�และสังเคราะห� และบูรณาการศาสตร�การพยาบาล ศาสตร�ทางการแพทย� และศาสตร�อื่นที่

เก่ียวข�อง รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษ� นวัตกรรม ร�วมกับศิลปะ ประสบการณ� และจริยศาสตร�ทางการพยาบาลใน

การดูแลผู�ป�วยวัยผู�ใหญ�ที่มีป�ญหาซับซ�อนในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรัง ซ่ึงเป�นป�ญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของ

ประเทศ เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ที่ดีที่สุดแก�ผู�ป�วย 

 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 หน�วยกิต 

MNS  671  การปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาล      3(0-9-5) 

   (Nursing Research Practicum) 
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 ฝ�กปฏิบัติการวิจัยที่เลือกสรร ภายใต�การปรึกษาของอาจารย�ท่ีมีโครงการวิจัยทางการพยาบาล ในเรื่องการ

พัฒนาและเลือกใช�เครื่องมือ การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล หรือการเขียนรายงานการวิจัย การ

ประเมินผลจะพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค� และข�อตกลงในการเรียนระหว�างอาจารย�และนักศึกษา 

 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) 

 การจัดการอย�างเป�นระบบ การจัดการด�านสุขภาพและระบบบริการพยาบาลของหน�วยงาน 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 ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทของผู�ปฏิบตัิการพยาบาลขั้นสูง       3(3-0-6) 

   (Concepts, Theories, and Role Development of Advanced Practice Nurses) 

 แนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาบทบาทผู�ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง ในด�านการเป�นผู�เชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติการพยาบาล ทักษะในการให�ความรู� ฝ�กฝนและชี้แนะ ความสามารถในการให�คําปรึกษา ความสามารถในการ

ทํางานเป�นทีมในระดับวิชาชีพ ระหว�างวิชาชีพ องค�กรต�าง ๆ และภาคประชาชน เป�นผู�นําการเปลี่ยนแปลงการขยาย

บทบาท  เป�นผู�นําทางคลินิกและวิชาชีพ การทําวิจัย การใช�ผลการวิจัยและการใช�ความรู�ในการปฏิบัติ การประเมิน

ผลลัพธ�ของการปฏิบัติ  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 หรือฝ�กปฏิบัติการพยาบาลในหน�วยงานของสถาบันบริการสุขภาพ ทั้งในและต�างประเทศ 

ใน area หรือกลุ�มผู�ป�วยเป�าหมายที่สนใจ โดยให�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของหลักสูตร มุ�งเน�นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู�

ในเรื่องการจัดระบบบริการของหน�วยงาน การดูแลผู�ป�วยในกลุ�มเป�าหมาย และฝ�กปฏิบัติในฐานะสมาชิกทีมการ

พยาบาลร�วมกับทีมสุขภาพ 

 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. 



Rangsit University Graduate Bulletin 2017 - 2018 

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปการศึกษา  2560 - 2561 11 

MNS  675  การเรียนการสอนทางการพยาบาล       3(2-3-6) 

   (Teaching and Learning in Nursing) 

 ระบบการศึกษาทางการพยาบาล นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข�องกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร� 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรียนรู� กระบวนการจัดการเรียนรู�ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝ�กปฏิบัติการเรียนการสอนทางการ

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 หน�วยกิต 

MNS  699  วิทยานิพนธ�            12(0-36-18) 

   (Thesis) 

 จัดทําโครงร�างวิทยานิพนธ�ในเรื่องที่จะศึกษาวิจัยภายใต�การปรึกษาของอาจารย�ผู�ควบคุมวิทยานิพนธ�  การ

สร�างและทดสอบเครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย เก็บรวบรวมข�อมูล จัดการข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล พร�อมท้ังเขียนรายงาน

การวิจัย ประเมินผลจากผ�านการสอบป�องกันวิทยานิพนธ� ร�วมกับการนําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการและ

วิจัยหรือการตีพิมพ�บทความวิจัยในวารสาร  

 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. 
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