
 

หลกัสูตร พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ             รหสัในการสมคัร   

สาขาวชิา  การพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน (ภาคปกต)ิ  คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา  การพยาบาลสาธารณสุข            จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดท ัง้ปี  15  คน  

                                                                       (รบัเฉพาะ แผน ก (2)) 
 
 
คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร  

1. เป็นผูทีส่าํเร็จการศกึษา  ไดรบัปรญิญา พยาบาลศาสตรบณัฑติ  วทิยาศาสตรบณัฑติ (พยาบาลและผดงุครรภ)  

ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร  และการผดงุครรภช ัน้สงูเทยีบเทาปรญิญาตรีทางการพยาบาล 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ไมตํ่ากวา 2.50  

3. ไดรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดงุครรภช ัน้ 1 หรือการพยาบาลช ัน้ 1 ทีย่งัไมหมดอายุ และตองสง 

สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพฯ (ยืน่พรอมกบัหลกัฐานการสมคัร) 

4. ตองมปีระสบการณการทาํงานดานการพยาบาลหรือการสาธารณสขุอยางนอย 1 ปี  หลงัจากสาํเร็จการศกึษาระดบั               

ปรญิญาตรีทางการพยาบาล (นบัถงึวนัรายงานตวัเขาศกึษา) และตองสงเอกสารรบัรองประสบการณ (ยืน่พรอมหลกัฐานการ

สมคัร) 

5. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)   ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณา                         

ใบสมคัร   

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

6. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
 

1. วชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 
 

   
9.00 – 12.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสรางหลกัสูตร 

            หนวยกติ  

แผน ก แบบ ก(2) 

หมวดวชิาบงัคบั                21   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                 6   

วทิยานิพนธ                 12   

แผน ข 

หมวดวชิาบงัคบั                27   

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                 6   

สารนิพนธ                 6 

หมวดวชิาบงัคบั  

PHEP 602 หลกัวทิยาการระบาด         3(2-2-5) 

PHPN 673 การวจิยัทางการพยาบาลและสถติ ิ        3(3-0-6) 

PHPN 674 ทฤษฎกีารพยาบาลและการประยุกต        2(2-0-4) 

PHPN 672 ระบบสขุภาพ ภาวะผูนํา และจรยิธรรมสาํหรบัวชิาชีพสขุภาพ      2(2-0-4) 

PHPN 671 การประเมนิภาวะสขุภาพข ัน้สงู         2(2-0-4) 

PHPN 687 การรกัษาโรคเบื้องตน เภสชัวทิยา และภาวะฉุกเฉิน      3(2-2-5) 

PHPN 677 การพยาบาลชุมชนข ัน้สงู         3(2-2-5) 

PHPN 678 การปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน                                                       3(0-12-3) 

สาํหรบัหลกัสตูรแผน ข ตองเรยีนวชิาเพิม่ดงัน้ี 

PHPN 675 การปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนเฉพาะกลุมประชากรทีส่นใจ                3(0-12-3) 

PHPN 676 สมัมนาการปฏบิตักิารพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน       3(3-0-6) 

หมวดวชิาเลือก 

PHPN 662 การพฒันาบทบาทผูปฏบิตักิารพยาบาลข ัน้สงู                    1(1-0-2) 

PHPN 679 การพยาบาลครอบครวั         3(2-2-5) 

PHPN 680 การพยาบาลชุมชนในเด็กวยัเรยีนและวยัรุน       3(2-2-5) 

PHPN 681 การพยาบาลอาชีวอนามยั         3(2-2-5) 

PHPN 682 การพยาบาลผูสงูอายุในชุมชน        3(2-2-5) 

PHPN 607 การสงเสรมิสขุภาพและการป องกนัโรคในชุมชน      2(2-0-4) 

PHPN 683 การพฒันาเครือ่งมอืในการวจิยัทางการพยาบาล      2(1-2-3) 

PHPN 684 การวจิยัเชงิคณุภาพ         2(1-2-3) 



PHPN 669 การออกแบบและประเมนิผลบรกิารสขุภาพ        2(1-2-3) 

PHPN 643 การพยาบาลผูป วยระยะประคบัประคองในชุมชน       2(1-2-3) 

PHPN 686 การจดัการและการดแูลโรคเรื้อรงัในชุมชน        2(1-2-3) 

PHPN 670 การพยาบาลในวฒันธรรมทีห่ลากหลาย        2(1-2-3) 

PHPN 685 การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการสอน                   2(1-2-3) 

วทิยานิพนธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(2)) 

PHPN 698 วทิยานิพนธ                  12(0-48-0) 

สารนิพนธ (สาํหรบัแผน ข) 

PHPN 697 สารนิพนธ                    6(0-24-0) 

*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

จุดเดนของหลกัสูตร 

- มีการศกึษาดงูานดานการพยาบาลสาธารณสุขท ัง้ในและตางประเทศ 

- หลกัสตูรไดผานการพจิารณารบัรองจากสภาการพยาบาลเรียบรอยแลว 

- เมือ่สาํเร็จการศกึษาแลวสามารถนําไปปฏบิตังิานท ัง้ภาครฐัและเอกชน  และปฏบิตังิานในระดบัปฐมภมูไิด 
 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. พยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล  คลนิิกชุมชนอบอุนศนูยบรกิารสาธารณสขุ  หนวยเวช
ศาสตรชุมชน  เวชศาสตรครอบครวั  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลท ั่วไป  และหนวยงานทีด่แูลสขุภาพประชาชนใน
ระดบัปฐมภูมขิองภาคเอกชน  หรือ  NGO 

2. ผูสอนหรือผูถายทอดความรูในสถาบนัการศกึษาดานการพยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน  หรือการพยาบาลสาธารณสขุ  การ
พยาบาลชุมชน 

3. นกัวชิาการ  หรือนกัวจิยัในสถาบนัวชิาการของภาครฐัและเอกชน  องคกรระหวางประเทศ  และองคกรอสิระ 

4. นกัวชิาการอสิระ 

5. พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชน 
 

การสมคัร 

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

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสาร

ตางๆ  ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

   

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          



- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน        

- สาํเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพฯ        

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาจารยผูรบัผดิชอบ 

    1.  ผศ.ดร. ทศันีย  รววิรกลุ (E-mail : tassanee.raw@mahidol.ac.th) 

         หอง 3504 อาคาร 3 ชัน้ 4  ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสขุศาสตร  

         โทรศพัท 0 2354 8542  โทรสาร 0 2354 8542 

 

    2.  ผศ.ดร.พชัราพร  เกดิมงคล (E-mail : patcharaporn.ker@mahidol.ac.th) 

     หอง 3403 อาคาร 3 ชัน้ 4  ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสขุศาสตร  

         โทรศพัท 0 2354 8542  โทรสาร 0 2354 8542 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร คอื 

             นางสภุาพร  ยุญชานนท    (E-mail : supaporn.yun@mahidol.ac.th) 

      หอง 3402  อาคาร 3 ชัน้ 4 ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสขุศาสตร  

        โทรศพัท 0 2354 8542          โทรสาร 0 2354 8542 
          
 
 
 
 

 

 

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

     
หากมีขอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129, 

E-mail: gradthai@mahidol.ac.th 


