
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   (หลกัสูตรนานาชาติ) 
                       หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ (หลกัสูตรนานาชาติ)มุ่งผลิต
มหาบณัฑิตท่ีสามารถให้การดูแลผูรั้บบริการผูใ้หญ่และผูสู้งอายุท่ีมีปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนอย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการ
ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตม้าตรฐานวิชาชีพและพหุวฒันธรรม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาวิจยัและ
นวตักรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดบัประเทศและนานาชาติ  
เป็นผูน้ าทางคลินิกในการริเร่ิมการเปล่ียนแปลง เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการและการดูแลอย่างปลอดภยัทั้งรายบุคคลและ
กลุ่ม โดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันาการวิจยัและคุณภาพการพยาบาล และสามารถส่ือสารและท างานร่วมกบั
บุคลากรทีมสุขภาพและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์
เป็นกิจท่ีหน่ึง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพฒันาตนเอง และวิชาชีพ 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  5 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก 2 
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - องัคาร  (ภาคทฤษฎี) ปีท่ี 1 

วนัพุธ - วนัศุกร์ (ภาคปฏิบติั ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2) 
4.รูปแบบการเรียน Online และ Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 70,000 บาท /ภาคการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาชาวต่างชาติ) 

จ านวน 35,000 บาท /ภาคการศึกษา (ส าหรับนกัศึกษาชาวไทย) 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบงัคบั - 21 - 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 3 - 
วิทยานิพนธ์ - 12 - 

รวม - 36   
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 7.1 คุณสมบัติทั่วไป 

      7.1.1 เป็นผูมี้ความประพฤติดี ไม่มีประวติัเส่ือมเสียดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
      7.1.2 ประวติัการท างานดี มีความรับผิดชอบ 
      7.1.3 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
7.2 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2  
      7.2.1 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบนัการศึกษาท่ี
สภาการพยาบาลใหก้ารรับรอง 
     7.2.2 มีประสบการณ์การปฏิบติัวิชาชีพการพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 ปี  
     7.2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึงหรือการพยาบาล
ชั้นหน่ึง         
     7.2.4 กรณีผูเ้ขา้ศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญา
ตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองคก์รท่ีรับผิดชอบในประเทศของผูส้มคัร กรณีไม่มีระบบ
การใหใ้บอนุญาตฯ ตอ้งมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผูส้มคัร หรือรับรองโดย



หน่วยงานก ากบัดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority) ในประเทศของ
ผูส้มคัร 
    7.2.5 มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษตามท่ีบณัฑิตวิทยาลยัก าหนดโดยท่ีมีผลการสอบ
ภาษาองักฤษ PSU-TEP ไดค้ะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะไม่ต ่ากวา่ 60% หรือมีผลการสอบ
ความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและสอบมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี ณ 
วนัเขา้ศึกษา ไดแ้ก่ 
TOEFL (Paper Based)   ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
TOEFL (Computer Based)                ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
TOEFL (Internet Based)   ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
TOEFL (Institutional Testing Program)   ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน หรือ 
IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน หรือ 
CU-TEP                   ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการสมคัร
เฉพาะสาขาวิชา 

8.1 ส าเนาใบปริญญาบตัร  จ านวน 1 ชุด 
8.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 1 ชุด 
8.3 ใบรับรองแพทย ์จ านวน 1 ชุด 
8.4 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีช่ือ-สกุล ไม่ตรงกบัหลกัฐานการสมคัรอ่ืน ๆ) 
จ านวน 1 ชุด 
8.5 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานทางการพยาบาล จ านวน 1 ฉบบั  
8.6 ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง จ านวน 1 ชุด 
8.7 ผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ จ านวน 1 ชุด 

9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา 9.1 รองศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ   
ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ 
( ห ลั ก สู ต ร น า น า ช า ติ )   โ ท ร . 0-7428-6404   E-mail: waraporn. k@psu.ac.th, 
waraporn_kongsuwan@yahoo.co.uk 
9.2 นางสาวเยาวภา  คชศิริ  นกัวิชาการอุดมศึกษา  โทร. 0-7428-6456  
E-mail: ikae22@hotmail.com, yaowapa.k@psu.ac.th 
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ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์ (ผูส้มัครทั้ งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ) 

ก าหนดการจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรงทางอีเมล 

รอบตลอดปี เฉพาะเข้าศึกษาภาคเรียนท่ี 1 /66  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์ (ผูส้มัครทั้ งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ) 

ก าหนดการจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรงทางอีเมล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


