
  
หลกัสูตร     พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ                   รหสัในการสมัคร        
 

คณะพยาบาลศาสตร สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคพเิศษ) 

 

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน    10   คน 

 
ปการศกึษา  2560    รบัสมัครเฉพาะ    แผน  ก   แบบ ก (2) 

  
*  สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ (ภาคพเิศษ)  หากผูสมัครสอบคัดเลอืกผานไมถงึจาํนวน  5  คน  
ทางหลกัสูตรฯ จะของดรบัเขาศกึษา 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร  
แผน ก แบบ ก (2) / แผน  ข 

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง และมใีบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ 1 สําหรับผู

เขาศึกษาท่ีเปนตางชาติตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา  และไดรับอนุญาตให

ประกอบวิชาชพีการพยาบาลโดยสภาวิชาชพีหรือองคกรท่ีรบัผดิชอบแตละประเทศ 

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)  คือ 

- IELTS     ท่ีระดับ  3  คะแนนขึ้นไป 

- TOEFL INTERNET BASED     ท่ีระดบั  32  คะแนนขึ้นไป 

- TOEFL ITP (เฉพาะที่จดัสอบโดยบัณฑิตวิทยาลยั)     ท่ีระดับ  400  คะแนนข้ึนไป 

- MU GRAD TEST   ท่ีระดับ  36  คะแนนข้ึนไป 

หากผูสมัครไมมหีนังสือรับรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดังกลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพิจารณาใบสมัคร  

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 

 

 

2 8 0 5 M S 0 0



  
รายละเอยีดการสอบ      (ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนให ตรงกับกําหนดการสอบครั้งท่ีทานสมัคร) 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาสอบ 
(คาบเชา) 

 
1. แนวคิดและหลักการทางการพยาบาล 
2. วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

 

 
 

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  
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    
 
# วิชาบงัคบัเฉพาะนักศึกษาแผน ข  
  
NSPC 621 พืน้ฐานทางประสาทชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษยและจิตเภสัชวิทยา                                                          3(3-0-6)  
 
NSPC 630 การสงเสรมิสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชในชมุชน                                                                          3(3-0-6)  
 
NSPC 631 ปฏิบตัิการสงเสริมสุขภาพจติและปองกันการเจบ็ปวยทางจิต                                                                   3(0-12-3)  
 
NSPC 632 ปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชชุน                                                                                                             3(0-12-3)  
 
NSPC 633 การบําบัดทางการพยาบาลจิตเวชและการฟนฟู #                                                                                   3(3-0-6)  
 
NSPC 634 ปฏิบตัิการบําบดัทางการพยาบาลจิตเวชและการฟนฟู #                                                                         3(0-12-3)  
 
 
 
 
 



  
 
หมวดวชิาเลอืก   
 
# วิชาเลือกเฉพาะนักศึกษา แผน ก, 
## 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) 
 
NSPC 635 สัมมนาการวิจยัทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ #                                                                            3(3-0-6)   
 
NSPC 636 สัมมนาปญหาทางคลินิกในการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต # #                                                               3(3-0-6) 
 
 
วทิยานพินธ (สาํหรบัแผน ก แบบ ก(2))   
  
NSID 698 วิทยานพินธ                                                                                                                                    12(0-36-0) 
  
 
สารนพินธ (สาํหรบัแผน ข)   
  
NSID 697 สารนิพนธ                                                                                                                                        6(0-18-0) 
 
**  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 
 
จุดเดนของหลกัสูตร 
 เปนหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรยีนมคีวามรูความสามารถในการบูรณาการแนวคิด  ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ
มาใชในการจดัการปญหาสุขภาพที่พบบอย  และปญหาสุขภาพท่ีซบัซอน  ตองการการดูแลตอเนื่อง  ท้ังในระดบับุคคล  ครอบครัวและ
ชุมชน  เปนผูนํานการสรางารรคผลงานเพ่ือการเปลีย่นแปลง  และการพัฒนาคณุภาพการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ  บนฐานของ
ความมเีหตุมผีลทางวิทยาการ  มคีุณธรรมจรยิธรรม  และศักดิศ์รคีวามเปนมนุษย 
 
 
ความกาวหนาในวชิาชีพ 

สามารถพัฒนาตนเองเปนผูปฎิบตัิการพยาบาลข้ันสูง สาขาการพยาบาลท้ีเชี่ยวชาญ และมีสิทธขิอสมัครสอบเพื่อรบัวุฒบิัตรรบัรอง
ผูมีความรูความชํานาญเฉพาะทางของสภาการพยาบาลสามารถพัฒนาตนเองเปนนักวิชาการหรือนักปฎบิัติการพยาบาลท่ีมีความรูความ
ชํานาญเฉพาะสาขา 
 
 
รายละเอยีดอืน่ๆ 

1. ผูสมัครควรมปีระสบการณในการปฏิบตัิงานทางการพยาบาลชุมชน  ในหนวยบริการปฐมภมูิ  ในโรงพยาบาลชุมชน  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  คลินิกชุมชนอบอุน  หรือหนวยบริการปฐมภมูิในรปูแบบอ่ืนๆมาไมนอยกวา 1 ป 

2. ผูสมัครควรมีความสนใจในประเด็นปญาตามกลุมเปาหมายที่มาจากประสบการณการทํางน  ตองการศึกษาพฒันาความรูตอ
ยอด  เพื่อเปนประโยชนตอการพฒันาคณุภาพการพยาบาลในประเด็นนัน้ๆตอไป 

 
 
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   

- สําเนาใบประกอบโรคศิลป    

- หนังสือรับรองประสบการณทํางาน  

- หนังสืออนุมตัิใหลาศึกษาตอ   

- หนังสือรับรองผลการสอบความรูภาษาอังกฤษ 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ         
 
 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 

1. พยาบาลท่ีมีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
2. นักวิชาการทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
3. นักวิจยัเก่ียวกับการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

 
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 
         1.  ผศ.ดร. วมิลนนัท   พฒุวินชิพงศ            (E-mail : wannapa.sut@mahidol.ac.th) 

อาคารมหิดลอดลุยเดช – พระศรนีครนิทร    ชั้น 6 

ภาควชิาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร     คณะพยาบาลศาสตร 

   โทรศัพท 02-4415333  ตอ  2639        

         2. ผศ.ดร. นพพร  วองสริมิาศ                    (E-mail : nopporn.von@mahidol.ac.th) 

อาคารมหิดลอดลุยเดช – พระศรนีครนิทร    ชั้น 6 

ภาควชิาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร     คณะพยาบาลศาสตร 

   โทรศัพท 02-4415333  ตอ  2636        

  
เจาหนาทีป่ระสานงานหลกัสตูร   

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

 สํานักงานบัณฑติศึกษา   อาคารมหิดลอดลุยเดช – พระศรนีครินทร    ชั้น 5  คณะพยาบาลศาสตร 

   โทรศัพท 02-4415333  ตอ  2542-3     โทรสาร 02-4415397        
 
 
หมายเหต ุ    ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th 

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


