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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
: Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological
Nursing

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)

: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ)
: Master of Nursing Science (Adult and Gerontological
Nursing)
: พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ)
: M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะพยาบาลศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรัชญา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ของคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ปญหาสุขภาพที่ซับซอนของประชาชนตองการพยาบาลที่มี
ความรูทั้งศาสตรการพยาบาล ศาสตรทางการแพทย และศาสตรที่เกี่ยวของ จึงจะสามารถแกไขปญหาสุขภาพของ
ประชาชนไดอยางมีป ระสิทธิภาพ มหาบั ณฑิ ตทางการพยาบาลตองมีพื้นฐานความรูที่เขมแข็ง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามารถในการใชทฤษฎี การวิจัย การใชผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติงาน
สามารถร ว มงานกั บ ที ม สหสาขาวิ ช าชี พ ได เป น อย างดี และเป น ผู นํ าในการพั ฒ นาและปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง
ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบั ณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุงเนน ให
นักศึ กษาไดพัฒ นาพื้ น ฐานความรูที่เฉพาะเจาะจงกับ สาขาวิช าการพยาบาลผู ใหญ และผูสู งอายุให เขมแข็ งและ
เพียงพอตอการแกไขปญหาที่ซับซอนของผูปวยที่รับผิดชอบดูแลทั้งรายบุคคลและรายกลุมรวมกับทีมสุขภาพ มี
ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกที่สูงขึ้นบนพื้นฐานของงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ และนวัตกรรมอยาง
มีศลิ ปะบนพื้นฐานของประสบการณและจริยธรรม สามารถจัดการกับปญหาเชิงจริยธรรม ซึ่งสอดคลองกับปรัชญา
การอุ ด มศึ ก ษาไทยในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มุ งเน น พั ฒ นาความสามารถทางวิ ช าชีพ รว มกับ การพั ฒ นาทางด า น
สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเปนไปตามแผนพัฒ นาการอุดมศึกษาไทยฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่
มุงเนนการพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน
ความสําคัญ
จากสถานการณปญหาสุขภาพทั้งที่เปนปญหาเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังของประชาชนวัยผูใหญและวัย
สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณและความซับซอนของโรค ตลอดจนการขาดแคลนพยาบาลทั้งที่เปนผูปฏิบัติการ
พยาบาลในระดับผูเชี่ยวชาญซึ่งจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และอาจารยพยาบาล ทําใหมีความตองการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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การผลิตพยาบาลในระดับปริญญาโทเพิ่ มขึ้น ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิตที่ ปรับปรุงใหมของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถตอบสนองความตองการในสวนนี้ได
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษา
1. สามารถวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และบูรณาการความรูจากศาสตรการพยาบาล ศาสตร
ทางการแพทย ศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการพยาบาลบุคคลวัยผูใหญ
และผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพที่ซับซอนในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรังได
2. มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การทําวิจัยและวิชาการ สามารถจัดการกับปญหา
ทางจริยธรรมไดอยางเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีของผูปฏิบัติงานในวิชาชีพ
3. สามารถใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรูเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล
4. สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรูและปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สามารถคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ วิเคราะห สังเคราะห สรุปและนําเสนอขอมูลเพื่ อ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และสรางนวัตกรรมในการดูแลผูปวย
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง
2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50
4. มีประสบการณในการทํางานเปนพยาบาลวิชาชีพ อยางนอย 1 ป
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและตอการปฏิบัติวิชาชีพ
6. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
7. เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานความรูภ าษาอังกฤษ สํ าหรับ นั ก ศึก ษาหลัก สูต รปริญ ญามหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยรังสิต
8. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกําหนด
ระบบการศึกษา
1. ใช ร ะบบการศึ กษาแบบทวิ ภ าค โดย 1 ป ก ารศึ ก ษาแบ งออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
3. ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน วันเสาร และวันอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ที่หองเรียนและหองปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี สวนภาคปฏิบัติการพยาบาล จัดใหฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณจริงที่สถานบริการสุขภาพ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ที่เปนแหลงฝกของคณะพยาบาลศาสตรไดแก
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และสถาบันที่ใหบริการสุขภาพเฉพาะทาง
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี เมื่อคณบดีเห็นวาเวลา
ศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปน ไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับ
ขั้น (Numeric Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้
ระดับขั้น ความหมาย
คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต)
A
ดีเยี่ยม
4.0
B+
ดีมาก
3.5
B
ดี
3.0
C+
พอใช
2.5
C
ออนมาก
2.0
F
ตก
0.0
6. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน
หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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ประเมิ น ผลไว ก อ น เนื่ อ งจากนั ก ศึ ก ษายั ง ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เป น ส ว นประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต องดํ าเนิ น การติ ด ต อ อาจารย ผู ส อนหรื อ หลั ก สู ต รที่ รับ ผิ ด ชอบรายวิช านั้ น
เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร อาจารยผู สอน หรือภาควิช าที่รับ ผิดชอบรายวิช านั้ น อาจอนุ ญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถั ด ไป เมื่ อ พ น กํ า หนดดั ง กล า วยั ง ไม ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลได
สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ ห รื อ รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นหรื อ ปฏิ บั ติ งานต อ เนื่ อ งกั น
มากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการ
ปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับขั้น
หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ก แบบ ก2)
1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก
เปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได
และได ส อบผ า นภาษาอั ง กฤษตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวนตามหลักสูตร
และขอ กําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2. ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ
ให ตี พิ มพ ในวารสารระดั บ ชาติ หรือระดับ นานาชาติที่ มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่อง หลัก เกณฑ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิช าการสํ าหรับ การ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง
5. ไดดําเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โครงสรางหลักสูตร
แผน ก. แบบ ก2 หนวยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชาแกน
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

38
9
14
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาแกน
MAT 604 สถิติ
(Statistics)
MNS 601 ระบบสุขภาพ นโยบาย และการพยาบาล
(Health System, Policy, and Nursing)
MNS 603 วิจัยทางการพยาบาล
(Nursing Research)
MNS 604 แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล
(Concepts and Theories in Nursing)
MNS
MNS
MNS
MNS
MNS

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
612 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก
(Clinical Pathophysiology)
613 เภสัชวิทยาคลินิก
(Clinical Pharmacology)
623 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
(Adult and Gerontological Nursing)
624 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
(Adult and Gerontological Nursing Practicum I)
625 ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
(Adult and Gerontological Nursing Practicum II)

9 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
14 หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
3(0-9-5)
3(0-9-5)

3. หมวดวิชาเลือก
3 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก ตามความเห็นของคณะกรรมการหลักสูตร 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 ทฤษฎีและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3(2-3-6)
(Concepts, Theories, and Advanced Practice Nursing)
MNS 674 การพยาบาลทางคลินิกที่เลือกสรร
3(0-9-5)
(Elective Clinical Nursing)
MNS 675 การเรียนการสอนทางการพยาบาล
3(2-3-6)
(Teaching and Learning in Nursing)
4. วิทยานิพนธ
MNS 699 วิทยานิพนธ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

12 หนวยกิต
12(0-36-18)
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(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 ซึ่งเปนสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
7 หมายถึง หมวดวิชาเลือก

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

MNS 601 ระบบสุขภาพ นโยบายและการพยาบาล 2(2-0-4) MAT 604 สถิติ
MNS 604 แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล
2(2-0-4) MNS 603 วิจัยทางการพยาบาล
MNS 612 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก
2(2-0-4) MNS 613 เภสัชวิทยาคลินิก
MNS 623 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
รวม
6(6-0-12)
รวม

ภาคฤดูรอน

MNS 624 ปฏิบัติการการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 1

3(0-9-5)
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1

MNS 625 ปฏิบัติการการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ 2
MNS XXX วิชาเลือก
MNS 699 วิทยานิพนธ

คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาแกน
MAT 604 สถิติ
(Statistics)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(4-0-8)
11(11-0-22)

รวม

3(0-9-5)

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

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

รวม

9(0-27-14)

9(0-27-14)

9 หนวยกิต
2(2-0-4)
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สถิ ติ ที่ใชวิ เคราะห ขอมู ล เชิ งปริมาณ สถิติเชิงบรรยาย พาราเมตริก นัน พาราเมตริก การทดสอบคาซี
(Z-test) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะหความสัมพันธดวยสถิติ
ไคสแควร และสหสัมพันธ และการวิเคราะหสมการถดถอย การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูล
Statistics used in analysis of quantitative data including descriptive, parametric andnonparametric statistics: Z-test, Student t-test, analysis of variance, chi-square, correlation and
regression; Computerized Statistical Package for Social Sciences as a data analyzing tool.
MNS 601

ระบบสุขภาพ นโยบายและการพยาบาล
2(2-0-4)
(Health System, Policy, and Nursing)
ระบบสุขภาพ นโยบาย พระราชบัญญั ติและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ สุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ ระบบการพยาบาล เศรษฐศาสตรสุขภาพและคาใชจายทางสุขภาพ ปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ
และระบบการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการบริการการพยาบาล ภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการพยาบาล
Health system, policy, Health Acts and legislation related to health, national health care
delivery system, nursing service system, health economics and health expenditures, and factors
affecting health system and nursing system; nursing competency development, nursing quality
improvement, leadership in nursing, ethical and legal issues relevant to nursing profession.
MNS 604

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล
2(2-0-4)
(Concepts and Theories in Nursing)
แบบแผนความรู ท างการพยาบาล แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การดู แ ลตนเอง
ความเครียดและการปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ การดูแล และการพยาบาลตางวัฒนธรรม
Patterns of knowing in nursing, concepts and theories related to health behaviors, selfcare, stress and adaptation, interaction, caring and transcultural nursing.
MNS 603

วิจัยทางการพยาบาล
3(3-0-6)
(Nursing Research)
ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ซึ่งรวมถึงปญหาการ
วิจัย คําถามการวิจัย สมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัย การพัฒนาและเลือกเครื่องมือ จริยธรรมการวิจัยใน
คน การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล การเขียนโครงรางและรายงานผลการวิจัย การ
วิเคราะหรายงานการวิจัย การเขียนโครงรางการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปใชในทางปฏิบัติ
Significance of nursing research, type of research, research process including research
problem, research questions, research hypothesis, research design, instrument development
and selection, protection of human subjects, data collection, data analysis, data interpretation,
and writing research proposal and report; research critique and research utilization.
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
MNS 612 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก
(Clinical Pathophysiology)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

14 หนวยกิต
2(2-0-4)
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พยาธิสรีรวิทยาของเซล และการเกิดโรค รวมทั้งกลไกการตอบสนองของรางกายตอการเกิดโรค ซึ่งรวมถึง
ชีววิทยาและความผิดปกติของของเซล พันธุกรรมและวิวัฒนาการของจีโนม ระบบภูมิคุมกัน รวมทั้งจิตประสาท
ภูมิคุมกัน และการติดเชื้อ การอักเสบและการหายของแผล ความผิดปกติของระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือด ไต ระบบตอมไรทอ และระบบทางเดินอาหาร
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, cardiovascular system, kidney, endocrine system, and
gastrointestinal system.
MNS 613

เภสัชวิทยาคลินิก
2(2-0-4)
(Clinical Pharmacology)
การใชยาในผูใหญและผูสูงอายุที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการอักเสบและการหายของแผล ความปวด เคมี
บําบัด รวมทั้งความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและการติดเชื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ไต ระบบตอมไรทอ ระบบทางเดินอาหาร
Use of drugs to treat disorders in adults and elderly including inflammation, pain,
chemotherapy, and diseases of immunological system and infection, neurological system,
respiratory system, cardiovascular system, kidney, endocrine system, and gastrointestinal
system.
MNS 623

การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ
4(4-0-8)
(Adult and Gerontological Nursing)
หลักการประเมินสภาพผูใหญและผูสูงอายุ การตอบสนองของผูปวยตอการเจ็บปวยเฉียบพลัน วิกฤติ และ
เรื้อรัง กลุ มอาการที่ พ บบ อยในผู ป ว ยสู งอายุ Psychoneuroimmunology ความปวด การจัดการอาการ การ
เปลี่ยนแปลงดานอัตมโนทัศน การสูญเสียและความเศราโศก แนวคิด นวัตกรรม และรูปแบบการดูแลผูใหญและ
ผูสูงอายุที่ปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง การดูแลแบบประคับประคอง ความกาวหนาของความรูและ
เทคโนโลยีในการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบหายใจ ไต กลุมอาการ
เมตาบอลิก มะเร็ง ระบบภูมิคุมกัน และการติดเชื้อ
Principles of health assessment in adults and elderly, patients’ responses to acute,
critical, and chronic illnesses, common geriatric syndrome, psychoneuroimmunology, pain,
symptom management, self-concept disturbance, loss and grief; concepts, innovation and
models in caring of adults and elderly with acute, critical, and chronic health problems,
palliative care, updated knowledge and technology in management of patients with
cardiovascular, neurological, respiratory, renal, metabolic syndrome, cancer, immunity and
infection health problems.
MNS 624

ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1
(Adult and Gerontological Nursing Practicum I)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

3(0-9-5)
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ฝกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพในผูใหญและผูสูงอายุที่ปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง ทั้ง
ทางด านรางกาย จิตสังคมและจิตวิ ญญาณ รวมถึงการเลื อกใชเครื่องมื อ และเทคโนโลยีทางการแพทยในการ
ประเมินอยางเหมาะสม การวิเคราะหปญหาและใหการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตรการพยาบาล ศาสตรทาง
การแพทย และศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งหลักฐานเชิงประจักษที่เหมาะสมกับสถานการณของผูปวยเฉพาะราย
Practice of biopsychosocial, and spiritual health assessment in adults and elderly with
acute, critical, and chronic illnesses, including selection and use of instruments/tools and
medical technology for assessment appropriately; analysis of health problems and providing
relevant care to individual persons based on integrated nursing science, medical science,
related sciences, and evidences.
MNS 625

ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2
3(0-9-5)
(Adult and Gerontological Nursing Practicum II)
ฝกปฏิบัติการจัดการดูแลกลุมผูปวยวัยผูใหญและผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพซับซอนในระยะเฉียบพลัน
วิกฤติ และเรื้อรัง ซึ่งเปนปญหาที่พบมากและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ โดยการวิเคราะหและ
บูรณาการศาสตรการพยาบาล ศาสตรทางการแพทย และศาสตรอื่น ที่ เกี่ย วข อง รวมทั้งหลักฐานเชิ งประจักษ
นวัตกรรม รวมกับศิลปะ ประสบการณ และจริยศาสตรทางการพยาบาล เพื่อปรับปรุงผลลัพธของการดูแล
Practice of care management for adults and elderly with complicated acute, critical, and
chronic health problems, with high volume and significant health problems of the country;
analysis and integration of nursing science, medical science, and related sciences including
evidences, innovation, arts, experiences and nursing ethics in providing care management to
improve the best outcomes.
3. หมวดวิชาเลือก
3 หนวยกิต
MNS 671 ปฏิบัติการวิจัยทางการพยาบาล
3(0-9-5)
(Nursing Research Practicum)
ฝกปฏิบัติการวิจัยที่เลือกสรร ภายใตการปรึกษาของอาจารยที่มีโครงการวิจัยทางการพยาบาล ในเรื่อง
การพัฒนาและเลือกใชเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล หรือการเขียนรายงานการวิจัย
การประเมินผลจะพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค และขอตกลงในการเรียนระหวางอาจารยและนักศึกษา
Selected topics 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; evaluation based on
the specific objectives and requirements determined by contractual agreement between the
students and the instructor.
MNS 672

การจัดการการพยาบาล
3(2-3-6)
(Nursing Management)
การจัดการอยางเปนระบบ การจัดการดานสุขภาพและระบบบริการพยาบาลของหนวยงาน การวางแผน
กลยุทธ การจัดการคุณภาพ การจัดการสารสนเทศและความรู การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
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Systematic management of health and nursing service unit management; strategic
planning of unit, quality management, information and knowledge management, risk and safety
management.
MNS 673

แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
3(2-3-6)
(Concepts, Theories, and Advanced Practice Nursing)
แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการเปนผูเชี่ยวชาญ ทักษะในการใหความรู ฝกฝน
และชี้แนะ ความสามารถในการใหคําปรึกษา ความสามารถในการทํางานเปนทีมในระดับวิชาชีพ ระหวางวิชาชีพ
องคกรตาง ๆ และภาคประชาชน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการขยายบทบาท เปนผูนําทางคลินิกและวิชาชีพ การ
ทําวิจัย การใชผลการวิจัยและการใชความรูในการปฏิบัติ และการประเมินผลลัพธของการปฏิบัติ
Concepts, theories and advanced practice nursing of clinical nurse specialist, 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, and outcome evaluation.

MNS 674

การพยาบาลทางคลินิกที่เลือกสรร
3(0-9-5)
(Elective Clinical Nursing)
ฝ ก ปฏิ บั ติก ารพยาบาลในหน ว ยงานของสถาบั น บริการสุข ภาพทั้ งในและต างประเทศ ในกลุม ผูป ว ย
เปาหมายที่สนใจ โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงเนนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการจัดระบบ
บริการของหนวยงาน การดูแลผูปวยในกลุมเปาหมาย และฝกปฏิบัติในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาลรวมกับทีม
สุขภาพ
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.
MNS 675

การเรียนการสอนทางการพยาบาล
3(2-3-6)
(Teaching and Learning in Nursing)
ระบบการศึกษาทางการพยาบาล นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการเรียนการ
สอนทางการพยาบาล
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.
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4. วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
MNS 699 วิทยานิพนธ
12(0-36-18)
(Thesis)
จัดทําโครงรางวิทยานิพนธในเรื่องที่จะศึกษาวิจัยภายใตการปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ การ
สรางและทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล จัดการขอมูลวิเคราะหขอมูล พรอมทั้งเขียนรายงาน
การวิจัย ประเมินผลจากผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ รวมกับการนําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ
และวิจัยหรือการตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร
Develop a research proposal under the supervision of a graduate faculty member;
instrument development, data collection, data analysis and writing a research report to answer
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.
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ
1. คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรเปดการสอนแผน ก แบบ ก 2 ดังนั้นนักศึกษาทุกคนตองทําวิทยานิพนธ นักศึกษาสามารถ
เลือกประเด็นที่สนใจหรือเปนปญหาในสถานการณของการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลกลุมผูปวยวัยผูใหญและ
ผูสูงอายุที่มีปญหาซับซอนทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรังเพื่อนําความรูจากทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐาน
เชิงประจักษที่มีอยูมาทดสอบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทําวิจัยทางคลินิกเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
3. ชวงเวลา
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษา ที่ 1 (3 หนวยกิต) และ ภาคการศึกษา ที่ 2 (9 หนวยกิต)
4. จํานวนหนวยกิต 12 หนวยกิต
5. การเตรียมการ
5.1 การเตรียมการ
เนื่ องจากหลั กสูตรนี้ เป น หลักสูตรที่เปดสอนในภาคพิ เศษ คือวัน เสาร-อาทิตย รว มกับ การที่
นักศึกษาทํางานประจําระหวางการศึกษา ทําใหระยะเวลาทําวิทยานิพนธมีความจํากัด สงผลให
นักศึกษาใชระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธนานกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร ในเรื่องนี้
หลักสูตรไดเตรียมความพรอมนักศึกษาเพื่อการทําวิทยานิพนธ ดังนี้
(1) กําหนดใหนักศึกษาเลือกแขนงที่สนใจจะศึกษา ตั้งแตแรกเขา คือ เฉียบพลัน/วิกฤติ
หรือ เรื้อรัง รวมทั้งปรากฏการณทางการพยาบาลที่สนใจจะศึกษาวิจัยเปนเบื้องตน
(2) มอบหมายอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจะเป นทั้งอาจารยที่ปรึกษาทางดานวิชาการและ
อาจารย ที่ป รึกษาการทํ าวิทยานิ พนธ เพื่ อที่ จ ะไดมีการติดตามและใหคําแนะนํ า
อยางตอเนื่อง
(3) ในการทํารายงานของรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีการวิเคราะห สังเคราะห
ความรู จ ากทฤษฎี งานวิจั ย และหลั ก ฐานเชิ งประจัก ษ และนํ ามาใช ท ดลองใน
สถานการณ จ ริงกั บ ผู ป ว ย อาจารย ผู ส อนแนะนํ านั ก ศึ ก ษาให มุ งเน น ที่ จ ะศึ ก ษา
คนควาในเรื่องที่เกี่ย วของกับ สถานการณ หรือปรากฏการณ ทางการพยาบาลใน
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แหลงปฏิบัติงาน เพื่ อเป นการวางรากฐานความรูที่ลึกซึ้งและทันสมั ย โดยเฉพาะ
เรื่องที่สนใจทําวิทยานิพนธ เปนเบื้องตน
(4) ในการนําเสนอรายงานของวิชาตางๆ ในชั้นเรียน อาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชความรูและการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช
ผลงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ และทฤษฎี
(5) จัดใหมีการสัมมนาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักศึกษาในชั้นเรียน รวมกับการใหขอคิดเห็นของทีมอาจารยผูสอน เพื่อเกิด
แนวคิดและแนวทางในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ชัดเจนขึ้น
(6) มุงเนนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เปนปญหาในสถานการณการทํางานของ
นักศึกษา เพื่อสรางความมีสวนรวม และในขณะเดียวกัน สามารถชวยแกไขปญหา
ในสถานที่ปฏิบัติงาน ดวยวิธีการนี้จะทําใหการทําวิจัยที่ตองอาศัยความรวมมือของ
หนวยงานและทีมเปนไปไดดวยดี
(7) กระชั บ กระบวนการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมวิ จั ย ในคน โดยแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมวิ จั ย ในคนระดั บ คณะขึ้ น ซึ่ ง ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก
มหาวิทยาลัยเปนประธาน และคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในระดับ
มหาวิทยาลัย และผูแทนจากคณะ จํานวน 3 ทาน เพื่อพิจารณาเฉพาะนักศึกษาใน
หลักสูตร ซึ่งใชเวลาโดยประมาณไมเกิน 1 เดือน
5.2 กระบวนการวิจัย
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเวลาในการปรึกษาวิทยานิพนธตามที่นัดหมายลวงหนา ทั้งในวัน
เสาร-อาทิตย และวันจันทร-ศุกร เพื่อใหกระบวนการทําวิทยานิพนธสั้นลง
6. กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผล เปนกระบวนการที่สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล ดังนี้
6.1 การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา ซึ่งประกอบดวย 3 สวนที่สําคัญคือ สอบ
ผานโครงรางวิทยานิพนธ สอบปองกันวิทยานิพนธผาน และนําเสนอผลการวิจัยในการประชุม
ระดับชาติหรือตีพิมพในวารสาร
6.2 การสอบโครงรางและการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอชื่อประธาน
สอบซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุจากภายนอกสถาบัน
6.3 อาจารย ที่ ป รึ ก ษาและนั ก ศึ ก ษาพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ความรู แ ละความคิ ด เห็ น ตลอด
กระบวนการของการทําวิทยานิพนธ จนกระทั่งนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของ
เรื่องที่ทําวิจัยรวมทั้งมีความเขาใจกระบวนการวิจัยอยางชัดเจน โดยใหนักศึกษาเปนผูประเมิน
ความรูของตนเองภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. เปนพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (การพยาบาล
อายุรศาสตรและศัลยศาสตร) โดยปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ทั้งระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ
2. สามารถประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาล
3. เปนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารยพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล
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สถานที่ติดตอ
คณะพยาบาลศาสตร

ชั้ น 4 อาคารวิทยาศาสตร (ตึก 4) มหาวิทยาลัย รังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1487, 1489
www.rsu.ac.th/nurse
e-mail: r.namjuntra@gmail.com หรือ patcharaporn.f@rsu.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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