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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Nursing Science Program in Adult and Gerontological 
Nursing 

 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 

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

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะพยาบาลศาสตร และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ของคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา ปญหาสุขภาพท่ีซับซอนของประชาชนตองการพยาบาลท่ีมี
ความรูท้ังศาสตรการพยาบาล ศาสตรทางการแพทย และศาสตรท่ีเก่ียวของ จึงจะสามารถแกไขปญหาสุขภาพของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาบัณฑิตทางการพยาบาลตองมีพ้ืนฐานความรูท่ีเขมแข็ง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามารถในการใชทฤษฎี การวิจัย การใชผลการวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษในการปฏิบัติงาน 
สามารถรวมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพไดเปนอยางดี และเปนผูนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติการพยาบาลสูความเปนเลิศอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต จึงมุงเนนให
นักศึกษาไดพัฒนาพ้ืนฐานความรูท่ีเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุใหเขมแข็งและ
เพียงพอตอการแกไขปญหาท่ีซับซอนของผูปวยท่ีรับผิดชอบดูแลท้ังรายบุคคลและรายกลุมรวมกับทีมสุขภาพ มี
ความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกท่ีสูงข้ึนบนพ้ืนฐานของงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ และนวัตกรรมอยาง
มีศิลปะบนพ้ืนฐานของประสบการณและจริยธรรม สามารถจัดการกับปญหาเชิงจริยธรรม ซ่ึงสอดคลองกับปรัชญา
การอุดมศึกษาไทยในการผลิตบัณฑิตท่ีมุงเนนพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ รวมกับการพัฒนาทางดาน
สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม และเปนไปตามแผนพัฒนาการอุดมศึกษาไทยฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ี
มุงเนนการพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน 
 
ความสําคัญ 
 จากสถานการณปญหาสุขภาพท้ังท่ีเปนปญหาเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรังของประชาชนวัยผูใหญและวัย
สูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึนท้ังปริมาณและความซับซอนของโรค ตลอดจนการขาดแคลนพยาบาลท้ังท่ีเปนผูปฏิบัติการ
พยาบาลในระดับผูเชี่ยวชาญซ่ึงจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และอาจารยพยาบาล ทําใหมีความตองการ
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การผลิตพยาบาลในระดับปริญญาโทเพ่ิมข้ึน ซ่ึงหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิตท่ีปรับปรุงใหมของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถตอบสนองความตองการในสวนนี้ได 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษา 
 1.  สามารถวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ และบูรณาการความรูจากศาสตรการพยาบาล ศาสตร
ทางการแพทย ศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ ผลการวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษมาใชในการพยาบาลบุคคลวัยผูใหญ
และผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพท่ีซับซอนในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรังได 
 2.  มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล การทําวิจัยและวิชาการ สามารถจัดการกับปญหา
ทางจริยธรรมไดอยางเหมาะสม เปนแบบอยางท่ีดีของผูปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 3.  สามารถใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาความรูเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาล 
 4.  สามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรูและปฏิบัติงานรวมกับทีมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. สามารถคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตางๆ วิเคราะห สังเคราะห สรุปและนําเสนอขอมูลเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 6.  เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และสรางนวัตกรรมในการดูแลผูปวย 
 
คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง 
 2. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง 
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไมต่ํากวา 2.50 
 4. มีประสบการณในการทํางานเปนพยาบาลวิชาชีพ อยางนอย 1 ป  
 5. มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและตอการปฏิบัติวิชาชีพ 
 6. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 7. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 8. อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการหลักสูตรกําหนด 
 
ระบบการศึกษา  
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3. ใชภาษาไทยในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
  เรียน วันเสาร และวันอาทิตย เวลา 09.00-16.00 น. 
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ท่ีหองเรียนและหองปฏิบัติการของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
รังสิต เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี สวนภาคปฏิบัติการพยาบาล จัดใหฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
สถานการณจริงท่ีสถานบริการสุขภาพ ระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ท่ีเปนแหลงฝกของคณะพยาบาลศาสตรไดแก 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป และสถาบันท่ีใหบริการสุขภาพเฉพาะทาง 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผล

และประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบ 
ในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนหรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมด หรือไดทํางานในรายวิชานั้นจนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีเห็นวาเวลา
ศึกษาท่ีไมครบนั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา  โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades) ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  และสัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ ดังตอไปนี้ 

   ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน (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.   สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
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ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธหรือรายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
มากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการ
ปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน 
หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ก แบบ ก2) 
 1.  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปาก

เปลาข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได 
และไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานความรู
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร 
และขอ กําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 2.   ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
 3. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับ

ใหตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ 
(Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 4. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลา
หนึ่ง 

 5. ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
โครงสรางหลักสูตร  
 แผน ก. แบบ ก2  หนวยกิตตลอดหลักสูตร    38 หนวยกิต 
   หมวดวิชาแกน          9  หนวยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะสาขา        14  หนวยกิต 
   หมวดวิชาเลือก          3  หนวยกิต 
   วิทยานิพนธ          12  หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาแกน           9  หนวยกิต 
MAT  604  สถิติ             2(2-0-4) 
   (Statistics) 
MNS  601  ระบบสุขภาพ นโยบาย และการพยาบาล    2(2-0-4) 
   (Health System, Policy, and Nursing) 
MNS  603  วิจัยทางการพยาบาล         3(3-0-6) 
   (Nursing Research) 
MNS  604  แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล      2(2-0-4) 
   (Concepts and Theories in Nursing) 
 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา        14  หนวยกิต 
MNS  612  พยาธิสรีรวิทยาคลินิก         2(2-0-4) 
   (Clinical Pathophysiology) 
MNS  613  เภสัชวิทยาคลินิก          2(2-0-4) 
   (Clinical Pharmacology) 
MNS  623  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ       4(4-0-8) 
   (Adult  and Gerontological Nursing) 
MNS  624  ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1   3(0-9-5) 
   (Adult  and Gerontological Nursing Practicum I) 
MNS  625  ปฏิบัติการการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2   3(0-9-5) 
   (Adult  and Gerontological Nursing Practicum II) 
 
 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 ทฤษฎีและการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง    3(2-3-6) 
   (Concepts, Theories, and Advanced Practice Nursing) 
MNS  674  การพยาบาลทางคลินิกท่ีเลือกสรร       3(0-9-5) 
   (Elective Clinical Nursing) 
MNS  675  การเรียนการสอนทางการพยาบาล      3(2-3-6) 
   (Teaching and Learning in Nursing) 
        
 4.  วิทยานิพนธ             12 หนวยกิต 
MNS  699  วิทยานิพนธ           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 ซ่ึงเปนแกนสาขาพยาบาลศาสตร 
    2  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะสาขา ซ่ึงเปนสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
    7  หมายถึง  หมวดวิชาเลือก 
 
แผนการศึกษา 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

MNS 601 ระบบสุขภาพ นโยบายและการพยาบาล    2(2-0-4)         
MNS 604 แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล              2(2-0-4)         
MNS 612 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก                         2(2-0-4) 
 

  รวม              6(6-0-12) 

MAT 604 สถิติ                                          2(2-0-4) 
MNS 603 วิจัยทางการพยาบาล                          3(3-0-6) 
MNS 613 เภสัชวิทยาคลินิก                              2(2-0-4) 
MNS 623 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ       4(4-0-8)  

รวม          11(11-0-22) 

ภาคฤดูรอน 
MNS 624  ปฏิบัติการการพยาบาล                       3(0-9-5) 
              ผูใหญและผูสูงอายุ 1 

  รวม   3(0-9-5) 
   

ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

MNS 625 ปฏิบัติการการพยาบาล                        3(0-9-5)          
              ผูใหญและผูสูงอายุ 2   
MNS XXX วิชาเลือก              3(X-X-X)   
MNS 699  วิทยานิพนธ                                   3(0-9 -5) 

 รวม                9(X-X-X) 

MNS 699 วิทยานิพนธ                                9(0-27-14) 
 
 
 

รวม   9(0-27-14) 

    
คําอธิบายรายวิชา  
 1. หมวดวิชาแกน                                                   9 หนวยกิต 
MAT  604 สถิติ             2(2-0-4) 
   (Statistics) 
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 สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 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 andnon-
parametric 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 พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศ ระบบการพยาบาล เศรษฐศาสตรสุขภาพและคาใชจายทางสุขภาพ ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ
และระบบการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการบริการการพยาบาล ภาวะ
ผูนําทางการพยาบาล ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพการพยาบาล 
 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) 
 แบบแผนความรูทางการพยาบาล แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง 
ความเครียดและการปรับตัว การมีปฏิสัมพันธ การดูแล และการพยาบาลตางวัฒนธรรม 
 Patterns of knowing in nursing, concepts and theories related to health behaviors, self-
care, stress and adaptation, interaction, caring and transcultural nursing. 
 
MNS  603 วิจัยทางการพยาบาล         3(3-0-6) 
   (Nursing Research) 
 ความสําคัญของการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ซ่ึงรวมถึงปญหาการ
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        14  หนวยกิต 
MNS  612 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก         2(2-0-4) 
   (Clinical Pathophysiology) 
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 พยาธิสรีรวิทยาของเซล และการเกิดโรค รวมท้ังกลไกการตอบสนองของรางกายตอการเกิดโรค ซ่ึงรวมถึง
ชีววิทยาและความผิดปกติของของเซล พันธุกรรมและวิวัฒนาการของจีโนม ระบบภูมิคุมกัน รวมท้ังจิตประสาท
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) 
 การใชยาในผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีความผิดปกติเก่ียวกับการอักเสบและการหายของแผล ความปวด เคมี
บําบัด รวมท้ังความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันและการติดเชื้อ 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 กลุมอาการท่ีพบบอยในผูปวยสูงอายุ Psychoneuroimmunology ความปวด การจัดการอาการ การ
เปลี่ยนแปลงดานอัตมโนทัศน การสูญเสียและความเศราโศก แนวคิด นวัตกรรม และรูปแบบการดูแลผูใหญและ
ผูสูงอายุท่ีปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง การดูแลแบบประคับประคอง ความกาวหนาของความรูและ
เทคโนโลยีในการดูแลผูปวยท่ีมีปญหาทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 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   3(0-9-5) 
   (Adult and Gerontological Nursing Practicum I) 
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 ฝกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพในผูใหญและผูสูงอายุท่ีปวยในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง ท้ัง
ทางดานรางกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทยในการ
ประเมินอยางเหมาะสม การวิเคราะหปญหาและใหการพยาบาลโดยบูรณาการศาสตรการพยาบาล ศาสตรทาง 
การแพทย และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักฐานเชิงประจักษท่ีเหมาะสมกับสถานการณของผูปวยเฉพาะราย 
 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) 
 ฝกปฏิบัติการจัดการดูแลกลุมผูปวยวัยผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอนในระยะเฉียบพลัน 
วิกฤติ และเรื้อรัง ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบมากและเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศ โดยการวิเคราะหและ
บูรณาการศาสตรการพยาบาล ศาสตรทางการแพทย และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังหลักฐานเชิงประจักษ 
นวัตกรรม รวมกับศิลปะ ประสบการณ และจริยศาสตรทางการพยาบาล เพ่ือปรับปรุงผลลัพธของการดูแล  
 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) 
 ฝกปฏิบัติการวิจัยท่ีเลือกสรร ภายใตการปรึกษาของอาจารยท่ีมีโครงการวิจัยทางการพยาบาล 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 และการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง        3(2-3-6) 
   (Concepts, Theories, and Advanced Practice Nursing) 
 แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูงในการเปนผูเชี่ยวชาญ 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 การพยาบาลทางคลินิกท่ีเลือกสรร          3(0-9-5) 
   (Elective Clinical Nursing) 
 ฝกปฏิบัติการพยาบาลในหนวยงานของสถาบันบริการสุขภาพท้ังในและตางประเทศ ในกลุมผูปวย
เปาหมายท่ีสนใจ โดยใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงเนนท่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเรื่องการจัดระบบ
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 นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาล
ศาสตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน ทฤษฎีการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 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) 
 จัดทําโครงรางวิทยานิพนธในเรื่องท่ีจะศึกษาวิจัยภายใตการปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ การ
สรางและทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล จัดการขอมูลวิเคราะหขอมูล พรอมท้ังเขียนรายงาน
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
เลือกประเด็นท่ีสนใจหรือเปนปญหาในสถานการณของการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลกลุมผูปวยวัยผูใหญและ
ผูสูงอายุท่ีมีปญหาซับซอนท้ังในระยะเฉียบพลัน วิกฤติและเรื้อรังเพ่ือนําความรูจากทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐาน
เชิงประจักษท่ีมีอยูมาทดสอบเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
   นักศึกษาสามารถทําวิจัยทางคลินิกเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

3. ชวงเวลา 
  ชั้นปท่ี 2 ภาคการศึกษา ท่ี 1 (3 หนวยกิต) และ ภาคการศึกษา ท่ี 2 (9 หนวยกิต) 

4. จํานวนหนวยกิต  12  หนวยกิต      
 5. การเตรียมการ 
  5.1 การเตรียมการ 

เนื่องจากหลักสูตรนี้ เปนหลักสูตรท่ีเปดสอนในภาคพิเศษ คือวันเสาร-อาทิตย รวมกับการท่ี
นักศึกษาทํางานประจําระหวางการศึกษา ทําใหระยะเวลาทําวิทยานิพนธมีความจํากัด สงผลให
นักศึกษาใชระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธนานกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ในเรื่องนี้ 
หลักสูตรไดเตรียมความพรอมนักศึกษาเพ่ือการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 

     (1) กําหนดใหนักศึกษาเลือกแขนงท่ีสนใจจะศึกษา ตั้งแตแรกเขา คือ เฉียบพลัน/วิกฤติ 
หรือ เรื้อรัง รวมท้ังปรากฏการณทางการพยาบาลท่ีสนใจจะศึกษาวิจัยเปนเบื้องตน 

     (2) มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษา ซ่ึงจะเปนท้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางดานวิชาการและ
อาจารยท่ีปรึกษาการทําวิทยานิพนธ เพ่ือท่ีจะไดมีการติดตามและใหคําแนะนํา
อยางตอเนื่อง 

     (3) ในการทํารายงานของรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงมีการวิเคราะห สังเคราะห
ความรูจากทฤษฎี งานวิจัย และหลักฐานเชิงประจักษ และนํามาใชทดลองใน
สถานการณจริงกับผูปวย อาจารยผูสอนแนะนํานักศึกษาใหมุงเนนท่ีจะศึกษา
คนควาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับสถานการณ หรือปรากฏการณทางการพยาบาลใน
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แหลงปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการวางรากฐานความรูท่ีลึกซ้ึงและทันสมัย โดยเฉพาะ
เรื่องท่ีสนใจทําวิทยานิพนธ เปนเบื้องตน 

     (4) ในการนําเสนอรายงานของวิชาตางๆ ในชั้นเรียน อาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชความรูและการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช
ผลงานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ และทฤษฎี 

     (5) จัดใหมีการสัมมนาการจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางนักศึกษาในชั้นเรียน รวมกับการใหขอคิดเห็นของทีมอาจารยผูสอน เพ่ือเกิด
แนวคิดและแนวทางในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธท่ีชัดเจนข้ึน 

     (6) มุงเนนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธในเรื่องท่ีเปนปญหาในสถานการณการทํางานของ
นักศึกษา  เพ่ือสรางความมีสวนรวม และในขณะเดียวกัน สามารถชวยแกไขปญหา
ในสถานท่ีปฏิบัติงาน ดวยวิธีการนี้จะทําใหการทําวิจัยท่ีตองอาศัยความรวมมือของ
หนวยงานและทีมเปนไปไดดวยดี 

     (7) กระชับกระบวนการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในคน โดยแตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยในคนระดับคณะข้ึน ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนประธาน และคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในระดับ
มหาวิทยาลัย และผูแทนจากคณะ จํานวน 3 ทาน เพ่ือพิจารณาเฉพาะนักศึกษาใน
หลักสูตร ซ่ึงใชเวลาโดยประมาณไมเกิน 1 เดือน 

  5.2 กระบวนการวจิัย 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ใหเวลาในการปรึกษาวิทยานิพนธตามท่ีนัดหมายลวงหนา ท้ังในวัน
เสาร-อาทิตย และวันจันทร-ศุกร เพ่ือใหกระบวนการทําวิทยานิพนธสั้นลง 

6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล เปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล ดังนี้ 
  6.1 การกําหนดเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย 3 สวนท่ีสําคัญคือ สอบ

ผานโครงรางวิทยานิพนธ  สอบปองกันวิทยานิพนธผาน และนําเสนอผลการวิจัยในการประชุม
ระดับชาติหรือตีพิมพในวารสาร 

  6.2 การสอบโครงรางและการสอบปองกันวิทยานิพนธ ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเสนอชื่อประธาน
สอบซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุจากภายนอกสถาบัน 

  6.3 อาจารย ท่ีปรึกษาและนักศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลความรูและความคิดเห็นตลอด
กระบวนการของการทําวิทยานิพนธ จนกระท่ังนักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระของ
เรื่องท่ีทําวิจัยรวมท้ังมีความเขาใจกระบวนการวิจัยอยางชัดเจน โดยใหนักศึกษาเปนผูประเมิน
ความรูของตนเองภายหลังการสอบปองกันวิทยานิพนธ 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  เปนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (การพยาบาล

อายุรศาสตรและศัลยศาสตร) โดยปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ท้ังระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  
 2.  สามารถประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาล  
 3.  เปนนักวิชาการ นักวิจัย หรืออาจารยพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาล 
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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 
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