
 

หลกัสูตร     พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ    รหสัในการสมคัร  

สาขาวิชา    การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน (ภาคพเิศษ)  คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา     พยาบาลสาธารณสุข                               จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษาจาํนวน  20  คน 
 
 
 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร  

1. เปนผูท่ีสําเร็จการศึกษา  ไดรบัปริญญา พยาบาลศาสตรบณัฑิต  วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ)   

ประกาศนยีบตัรพยาบาลศาสตร  และการผดุงครรภชัน้สูงเทียบเทาปริญญาตรีทางการพยาบาล 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่ํากวา 2.50  

3. ไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชพีการพยาบาลและผดุงครรภชัน้ 1 หรือการพยาบาลชั้น 1 ท่ียังไมหมดอายุ และตองสง 

สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีฯ (ยื่นพรอมกับหลักฐานการสมคัร) 

4. ตองมปีระสบการณการทํางานดานการพยาบาลหรือการสาธารณสุขอยางนอย 1 ป  หลังจากสําเร็จการศึกษาระดบั               

ปริญญาตรีทางการพยาบาล (นับถึงวันรายงานตัวเขาศึกษา) และตองสงเอกสารรับรองประสบการณ (ยื่นพรอมหลกัฐานการ
สมัคร) 

5. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 คะแนน  

หรือ IELTS ท่ีระดับคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจดัสอบโดยศูนยภาษาตางประเทศ   บัณฑิต 

วิทยาลัย  มหาวทิยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมผีลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนั 

สอบขอเขยีนท่ีบณัฑติวิทยาลยัจดัสอบ 

6. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

7. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 

 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 

      

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 15.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 

      

       8.30 – 11.30 น. 

    11.30 – 12.30 น. 

    13.30 – 15.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

2 3 1 1 M S 0 0 



โครงสรางหลกัสูตร 
      หนวยกติ

แผน ก แบบ ก(2) 
หมวดวิชาบังคบั                21   
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                 6   
 
วิทยานิพนธ                 12   

 
แผน ข 
หมวดวิชาบังคบั                27   
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                 6   
 
สารนิพนธ                 6 
 
หมวดวชิาบงัคบั  
PHEP 602 หลักวิทยาการระบาด         3(2-2-5) 

 
PHPN 673 การวิจยัทางการพยาบาลและสถิต ิ        3(3-0-6) 
 
PHPN 674 ทฤษฎีการพยาบาลและการประยุกต        2(2-0-4) 

 
PHPN 672 ระบบสุขภาพ ภาวะผูนํา และจริยธรรมสําหรบัวิชาชพีสุขภาพ      2(2-0-4) 

 
PHPN 671 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง         2(2-0-4) 

 
PHPN 687 การรักษาโรคเบื้องตน เภสัชวิทยา และภาวะฉุกเฉนิ      3(2-2-5) 

 
PHPN 677 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง         3(2-2-5) 

 
PHPN 678 การปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน                                                       3(0-12-3) 

 
สําหรบัหลกัสตูรแผน ข ตองเรยีนวชิาเพิม่ดงันี ้
PHPN 675 การปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชนเฉพาะกลุมประชากรที่สนใจ                3(0-12-3) 

 
PHPN 676 สัมมนาการปฏบิัติการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน       3(3-0-6) 

 
หมวดวชิาเลอืก 
PHPN 662 การพัฒนาบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง                      1(1-0-2) 
 
PHPN 679 การพยาบาลครอบครัว         3(2-2-5) 

 
PHPN 680 การพยาบาลชุมชนในเด็กวยัเรยีนและวัยรุน       3(2-2-5) 

 
PHPN 681 การพยาบาลอาชีวอนามยั         3(2-2-5) 

 
PHPN 682 การพยาบาลผูสูงอายุในชุมชน        3(2-2-5) 
 
PHPN 607 การสงเสรมิสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน      2(2-0-4) 
 
PHPN 683 การพัฒนาเครื่องมอืในการวิจยัทางการพยาบาล      2(1-2-3) 

 
PHPN 684 การวิจยัเชิงคณุภาพ         2(1-2-3) 
 
PHPN 669 การออกแบบและประเมินผลบริการสุขภาพ        2(1-2-3) 

 
PHPN 643 การพยาบาลผูปวยระยะประคบัประคองในชมุชน       2(1-2-3) 

 
PHPN 686 การจัดการและการดูแลโรคเรื้อรงัในชมุชน        2(1-2-3) 

 
PHPN 670 การพยาบาลในวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย        2(1-2-3) 

 
PHPN 685 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอน                   2(1-2-3) 
 



 
วทิยานพินธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(2)) 
PHPN 698 วิทยานพินธ                  12(0-48-0) 

 
สารนพินธ (สาํหรบัแผน ข) 
PHPN 697 สารนิพนธ                    6(0-24-0) 
 
*  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 
 
งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน  
 1.  การวิจยัระบบบรกิารพยาบาลสาธารณสุข (ประเมนิบริการหรือปรบัปรุงบริการ)   

 2.  การวิจยัเพื่อพัฒนาหาวิธีการสอนหรือประเมินผลหลักสูตรทางการพยาบาล หรือการสาธารณสุข   

 3.  การวิจยัเพื่อทดสอบหรือประยุกตทฤษฎีทางการพยาบาลในการใหบริการแกบุคคล กลุมตาง ๆ เชน  

  แมและเด็ก ผูสูงอายุ เด็กวยัเรียน คนทํางาน เปนตน 

 4.  การวิจยัเพื่อพัฒนาองคการหรือหนวยงาน โดยการประยุกตทฤษฎีทางการบริหาร  

5.     การวิจยัเพือ่พัฒนาวธิีการแกไขปญหาสาธารณสุขในงานที่เก่ียวของกับพยาบาล   

6.     การวิจยัเพือ่พัฒนารปูแบบการสงเสรมิสุขภาพแกกลุมวัยตาง ๆ ครอบครวั และชุมชน 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

     มีการศึกษาดงูานดานการพยาบาลสาธารณสุขในและตางประเทศ 

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. พยาบาลวชิาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  คลินิกชมุชนอบอุนศูนยบริการสาธารณสุข  หนวยเวช
ศาสตรชมุชน  เวชศาสตรครอบครัว  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลท่ัวไป  และหนวยงานท่ีดูแลสุขภาพประชาชนในระดบั
ปฐมภมูิของภาคเอกชน  หรือ  NGO 

2. ผูสอนหรือผูถายทอดความรูในสถาบันการศึกษาดานการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน  หรือการพยาบาลสาธารณสุข  การ
พยาบาลชมุชน 

3. นักวิชาการ  หรือนักวิจยัในสถาบันวิชาการของภาครฐัและเอกชน  องคกรระหวางประเทศ  และองคกรอิสระ 

4. นักวิชาการอิสระ 

 
 
การสมคัร 
รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน       จํานวน  2  ฉบบั 



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 
E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 

 

- สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีฯ       จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 
ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 
(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 
 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 

1. รศ.ดร. วณีา  เทีย่งธรรม   (E-mail : weena.thi@mahidol.ac.th)       
      หอง 3504 อาคาร 3 ชั้น 5  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร  
      โทรศัพท 087-0611003       โทรศัพท / โทรสาร 0 2354 8542 

 
 
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 
             นางสภุาพร  ยญุชานนท    (E-mail : supaporn.yun@mahidol.ac.th) 

      หอง 3402  อาคาร 3 ชั้น 4 ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร  
        โทรศัพท 0 2354 8542          โทรสาร 0 2354 8542 
         
  
 

หมายเหต ุ 1. ดูรายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th


