
  
หลกัสูตร     พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ                รหสัในการสมัคร        

 

คณะพยาบาลศาสตร      สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ (ภาคปกต)ิ   

                       

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน  40  คน 
ปการศกึษา  2560 รบัสมคัร     

แผน ก (2)    จํานวน   30  คน 

แผน ข         จาํนวน   10  คน    

*  สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญและผูสงูอาย ุ(ภาคปกต)ิ  หากผูสมัครสอบคดัเลอืกผานไมถงึจํานวน  5  คน  ทาง
หลกัสูตรฯ จะของดรบัเขาศกึษา 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร   
แผน ก แบบ ก (2)    /    แผน ข 

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรอืเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชัน้ 1  

สําหรับผูเขาศึกษาท่ีเปนตางชาตติองสําเร็จการศกึษาหลักสูตรปรญิญาตรี สาขาวชิาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา  และไดรบั

อนุญาตใหประกอบวิชาชพีการพยาบาลโดยสภาวชิาชีพหรือองคกรท่ีรบัผิดชอบแตละประเทศ(ตองสงสาํเนาใบประกอบ

วชิาชพีดงักลาวเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. มีประสบการณในการปฏบิัตงิานทางการพยาบาลหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (นบัถึงวนัรายงานตัวเขาศึกษา)         

  (ตองสงเอกสารรบัรองประสบการณเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

  3.1  สําหรบัผูสมคัร แผน ก แบบ ก (2)    มปีระสบการณไมนอยกวา 1 ป   

  3.2  สําหรบัผูสมคัร แผน ข    มีประสบการณไมนอยกวา 2 ป   

4. ผูสมัครจะตองยืน่หนงัสือรับรองหรือผลคะแนนความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษขัน้ต่ําท่ีรับเขา

ศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษตองมีอายุไมเกิน  2  ป นับถึงวนัท่ีสมคัร)  คอื 

- IELTS          ท่ีระดบั      3  คะแนนขึ้นไป    หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED       ท่ีระดบั    32  คะแนนขึ้นไป    หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะที่จดัสอบโดยบัณฑิตวิทยาลยั)   ท่ีระดบั  400  คะแนนขึ้นไป   หรือ 

-     MU GRAD TEST (COMPUTER BASED)      ท่ีระดับ  36  คะแนนขึ้นไป 

 ท้ังนี้หากผูสมคัรไมมีหนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดังกลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร   

ดูรายละเอียดเพิม่เติมไดจากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษฯ ท่ี : www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับการทดสอบความรูภาษาอังกฤษท่ีงานศนูยภาษา  บัณฑติวิทยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารยผูรับผดิชอบ 

การสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนมุัตสิมัครสอบไดท่ี      

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

6. ผูสมัครตองปฏบิตัิงานตรงตามสาขาท่ียืน่ขอสมคัรสอบ 

7. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

และคณบดบีณัฑติวิทยาลยั 
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รายละเอยีดการสอบ    (ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบครั้งท่ีทานสมัคร) 
 

วชิาทีส่อบ 
 

เวลาสอบ 
(คาบเชา) 

 
1. แนวคิดและหลักการทางการพยาบาล 

2. วิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

 

 
 

9.00 – 11.00 น. 

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

 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
 
                                                                                                                                                                                
                                                                                         แผน ก แบบ ก (2)                           แผน ข                                                   
 หมวดวชิาแกน                                                                              9                                             9 

 หมวดวชิาบงัคบั                                                                           12                                           18 

 หมวดวชิาเลือก  ไมนอยกวา                                                            3                                             3   

 วิทยานิพนธ                                                                                12                                             - 

 สารนิพนธ                                                                                    -                                              6  

                                                                                                                                                                         
 
 

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        หนวยกติ  
รายวชิาในหลกัสตูร  
หมวดวชิาแกน    
 
NSID 610 ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล                                                                                                         2(2-0-4) 
 
NSID 613 สถิติและการวจิัยทางการพยาบาล                                                                                                           3(3-0-6)  
  
NSID 620 การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ                                                                                                     2(2-0-4) 
 
NSID 627 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนํา                                                                                                                 2(2-0-4) 
 
 
หมวดวชิาบงัคบั    
 
#  วิชาบังคับเฉพาะนักศึกษาแผน ข  
 
NSAG 601 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ                                                            3(3-0-6) 
  
NSAG 602 การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1                                                                                                       3(3-0-6)  
  
NSAG 603 ปฏิบตัิการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 1                                                                                              3(0-12-3)  
  
NSAG 604  ปฏิบตัิการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2                                                                                             3(0-12-3) 
 
NSAG 605  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 #                                                                                                   3(3-0-6) 
 
NSAG 606  การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 3 #                                                                                                   3(0-12-3) 
  
 



  
หมวดวชิาเลอืก   
 
# วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษา แผน ก แบบ ก2 
## วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษา แผน ข 
  
NSID 600 การใหการปรึกษาดานสุขภาพ                                                                                                                3(2-2-5) 
 
NSID 625 การวัดและการจัดการผลลพัธ                                                                                                                 3(3-0-6) 
 
NSID 629 การสอนทางการพยาบาล                                                                                                                       3(3-0-6) 
  
NSID 631 การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏบิตัิการข้ันสูง                                                                                        3(3-0-6) 
 
NSAG 607 สัมมนาการวิจยัทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ #                                                                               3(3-0-6) 
 
NSAG 608 ประเดน็ปญหาทางคลินิกในการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ ##                                                                  3(3-0-6) 
 
 
วทิยานพินธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(๒))   
  
NSID 698 วิทยานพินธ                                                                                                                                    12(0-36-0) 
  
สารนพินธ (สาํหรบัแผน ข)   
  
NSID 697 สารนิพนธ                                                                                                                                        6(0-18-0) 
 
**  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 
 

1. พัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานการวิจยั  การคนควาหาหลักฐานเชิงประจกัษและการนําไปใชอยางมปีระสิทธิภาพ 
2. มีความโดดเดนทั้งดานความรูและการปฏบิัติพยาบาล  การดูแลผูปวยผูใหญเรื้อรังและวิกฤต ิ
3. มีความเปนผูนําทางวิชาการในวชิาชีพ  และสามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่อง 
4. ใชสารสนเทศและหลักฐานเชิงประจักษเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผูใหญ 

 
 

ความกาวหนาในวชิาชีพ 

สามารถพัฒนาตนเองเปนผูปฎิบตัิการพยาบาลข้ันสูง สาขาการพยาบาลท้ีเชี่ยวชาญ และมีสิทธิขอสมัครสอบเพื่อรบัวุฒบิัตร 

รับรองผูมคีวามรูความชํานาญเฉพาะทางของสภาการพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองเปนนักวชิาการหรือนักปฎบิัตกิารพยาบาลที ่

มีความรูความชาํนาญเฉพาะสาขา 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

1. ตองมเีปาหมายทีช่ัดเจนในประชากรที่ตองการศึกษาอยางลึกซึ้ง  เชน  ผูปวบหลังผาตัดทางระบบประสาท 

2. ตองเปนนักศึกษาท่ีสามารถเรียนไดเต็มเวลา 

 

การสมคัร 

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

 

 

 

 

 

 



  
หลกัฐานการสมัคร 

ผูสมัครสงเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  ไม 

เกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรปูถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
- รูปถายขนาด 1 นิ้ว           

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)     

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)    

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก    
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน         

- สําเนาทะเบยีนบาน   

- สําเนาใบประกอบวิชาชีพฯ    

- หนังสือรับรองประสบการณทํางาน  

- หนังสืออนุมตัิใหลาศึกษาตอ   

- หนังสือรับรองผลการสอบความรูภาษาอังกฤษ 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ         
 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. พยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

2. นักวิชาการทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

3. นักวิจยัทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ

 

 
อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 

1. รศ.ดร. ดวงรตัน  วฒันกจิไกรเลศิ    (E-mail : doungrut.wat@mahidol.ac.th) 

อาคารพระศรีพชัรินทร  ชั้น 9  ภาควชิาการพยาบาลอายุศาสตร   

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท 0 2419 7466 – 80 ตอ 1950 

2. รศ.ดร. นารรีตัน  จติรมนตร ี (E-mail : narirat.jit@mahidol.ac.th) 

อาคารพระศรีพชัรินทร  ชั้น 6  ภาควชิาการพยาบาลรากฐาน 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท 0 2419 5333  ตอ  2605 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานหลักสูตร   

นางสาวกาญจนา  คงวาร ี  (E-mail : kanjana.kon@mahidol.ac.th) 

สํานักงานบณัฑติศึกษา  อาคารมหิดลอดลุยเดช-พระศรพีัชรนิทร  ชั้น 5   

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท 0 2441 5333 ตอ 2542-3 

 
หมายเหต ุ    ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th 

 

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


