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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Adult Nursing
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):
พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Nursing Science (Adult Nursing)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.N.S. (Adult Nursing)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตเชื่อว่าพยาบาลที่ศึกษาในระดับมหาบัณฑิตเป็นผู้มีศักยภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลเฉพาะสาขาได้จากการบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นักศึกษาพยาบาลที่สาเร็จการศึกษาจะเป็นผูท้ ี่มีความรู้และทักษะด้าน
ปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขา เป็นผู้ จัดการสุขภาพ และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
บริบทต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒ นาและสร้างระบบ
บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบ transformative learning ที่เน้นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดวิเคราะห์ สะท้อนคิด การสังเคราะห์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในสังคม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและเสริมพลังอานาจผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ที่มี
ปัญหาสุขภาพซับซ้อน สามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ สามารถใช้เทคโนโลยี และงานวิจัยเป็นฐานในการ
ตัดสินใจและปฏิบัติทางคลินิก มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพและทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่
ซับซ้อนสาหรับผู้ใช้บริการพยาบาลวัยผู้ใหญ่ วางแผนการดูแลโดยคานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริกา ร
พยาบาล รวมทั้งหลักคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ต่างๆ ในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมในการบาบัดทางการพยาบาล การแก้ไขปัญหาสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการพยาบาล เพื่อวิเคราะห์
สังเคราะห์ ตัดสินใจ และแสวงหาวิธีการเพื่อแก้ปัญหา สามารถทาวิจัย และมีความเป็นผู้นาในการริเริ่ม ปรับปรุงและ/หรือ
พัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ การผลิตบัณฑิตคานึงถึงพื้นฐานและประสบการณ์ของ
ผู้เรียนทั้งด้านพื้นฐานการศึกษา พื้นฐานส่วนบุคคล และพื้นฐานทางวัฒนธรรม มีกระบวนการพัฒนาให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางเชาวน์ปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และมี
ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือบัณฑิตสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้จาก
การผสมผสานองค์ความรู้และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้จัดการสุขภาพได้ นาไปสู่คุณลักษณะของความเป็ น
พยาบาลระดั บมหาบั ณ ฑิต ทางการพยาบาลผู้ ใหญ่ ที่มี ป ระสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับ ความต้องการด้า นสุขภ าพของ
ประชาชนในสังคม
1.1 วัตถุประสงค์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัตดิ ังนี้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสาคัญในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ .และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการทาวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้
(2) มีความสามารถในการท าวิจั ยที่ จะก่อให้เกิด การพั ฒ นาความรู้ใหม่ การพัฒ นานวัต กรรมเพื่อแก้ปัญ หา
ทางการพยาบาลผู้ใหญ่
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเชิง
ระบบ ที่จะนาไปสู่การพัฒนาความรู้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
(4) มีความสามารถในการบริหารจัดการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมแสดงออก
ถึงทักษะการเป็นผู้จัดการด้านสุขภาพ และการเป็นผู้นา การประสานงานและการทางานเป็นที มกับสหสาขาวิชาชีพ/
เครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
(5) มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผน ก แบบ ก2)
NU 127 101
ระบบสุขภาพและภาวะผู้นาทางการพยาบาล
Health System and Nursing Leadership
NU 127 102
ทฤษฏีและแนวคิดทางการพยาบาล
Theories and Concepts in Nursing
NU 227 101 วิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับการพยาบาลผู้ใหญ่
Health Science in Adult Nursing
NU 227 102 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่ขั้นสูง
Advanced Adult Health Assessment
NU 227 103 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing I

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-4)
2(2-0-4)

NU 227 201

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
Adult Nursing Practicum I
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน

รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผน ก แบบ ก2)
NU 127 103 การวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล
Research and Research Utilization in Nursing
NU 127 104 สถิติสาหรับการวิจัยทางการพยาบาล
Statistics for Nursing Research
Nu 227 104 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing II
NU 227 202 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2
Adult Nursing Practicum II
Nu 227 203 นวัตกรรมทางการพยาบาลผู้ใหญ่
Adult Nursing Innovation
NU 127 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (แผน ก แบบ ก2)
XXX XXX
วิชาเลือก
NU 127 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (แผน ก แบบ ก2)
NU 127 899
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

2(0-8-4)
13
13
หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(0-8-4)
2(0-8-4)
3
13
26
หน่วยกิต
3(3-0-6)
6

9
35
หน่วยกิต
3
3
38

