
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
                        หลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน มุ่งเนน้การผลิตพยาบาล ใหมี้สมรรถนะ
สูงข้ึนในการดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และในชุมชนทุกช่วงวยัท่ีมีภาวะสุขภาพซับซ้อนหรือคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ครอบคลุมปัญหาสุขภาพเฉียบพลนั เร้ือรัง โรคอุบติัใหม่ อุบติัซ ้ าในหน่วยบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ  และใหก้ารพยาบาล
ครอบครัวและชุมชนแบบองคร์วมครอบคลุมกลุ่มคน ชุมชน และคนกลุ่มพิเศษ โดยสามารถออกแบบและประยกุตใ์ชว้ิจยั/นวตักรรม
จากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการดูแลอย่างต่อเน่ืองในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค การดูแลรักษาโรคเบ้ืองตน้ การ
ฟ้ืนฟูสภาพ เพ่ือพฒันาคุณภาพบริการและความปลอดภยัในการปฏิบติัพยาบาลเวชปฏิบติั  โดยยึดหลกัการสร้างความเขม้แข็งและ
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน การพยาบาลแบบองคร์วมท่ีผสมผสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินและการดูแลสุขภาพทางเลือก การพยาบาลพหุวฒันธรรมบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ และค านึงถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และยดึถือการมีจิตสาธารณะและประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  5 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แผน ก แบบ ก2 
3.การจดัการเรียนการสอน เสาร์-จนัทร์ (ภาคทฤษฎี) ปีท่ี 1 

พฤหสับดี - เสาร์ (ภาคปฏิบติั ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 1 ปีท่ี 2) 
4.รูปแบบการเรียน online และ onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 
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 คุณสมบัติเฉพาะผู้ที่เข้าศึกษาแผน ก แบบ ก2  
      7.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบนัการศึกษาท่ีสภา
การพยาบาลรับรอง 
     7.2.2 มีใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภช์ั้นหน่ึง หรือการ
พยาบาลชั้นหน่ึง 
     7.2.3 มีประสบการณ์การปฏิบติัวิชาชีพการพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 ปี 
      7.2.4 มีความสนใจการปฏิบติัวิชาชีพการพยาบาลในสถานบริการระดบัปฐมภูมิและการ
ท างานร่วมกบัชุมชน 
      7.2.5 กรณีผูเ้ขา้ศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และไดรั้บอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดย
สภาวิชาชีพหรือองคก์รท่ีรับผิดชอบในประเทศของผูส้มคัร กรณีไม่มีระบบการใหใ้บอนุญาตฯ 
ตอ้งมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผูส้มคัร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากบัดูแล



วิชาชีพพยาบาล (Nursing regulatory authority)  ในประเทศของผูส้มคัร ทั้งน้ี นกัศึกษา
ต่างประเทศตอ้งมีทกัษะการใชภ้าษาไทยไดดี้ ตอ้งเขียน อ่าน พูดและสอบผา่นภาษาไทยตาม
เกณฑท่ี์คณะฯ ก าหนด 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

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 างานตามท่ีสาขาวิชาก าหนด จ านวน 1 ฉบบั 
8.6 ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง จ านวน 1 ชุด 
8.7 หนงัสือรับทราบการศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ จ านวน 1 ชุด (กรณีมีตน้สังกดั) 
8.8 ผลงานวิชาการ เช่น โครงการสุขภาพ งานวิจยั งานนวตักรรม ผลงานอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
8.9 ส าเนาใบผา่นการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบติัทัว่ไป 
(การรักษาโรคเบ้ืองตน้) (หลกัสูตร 4 เดือน) (ถา้มี) 
หมายเหตุ ยืน่ส่งท่ีงานบณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวนัสอบสัมภาษณ์อยา่งนอ้ย          
2 สัปดาห์ หากเอกสารสมคัรไม่ครบถว้น จะไม่ไดเ้ขา้รับการสัมภาษณ์ 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

9.1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาภรณ์ทิพย ์ บวัเพช็ร์    
ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบติัชุมชน  
โทร.  0-7428-6588 E-mail:  aporntip.b@psu.ac.th 
9.2 นางสาวสุธา  จนัทร์เอิบ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  
โทร. 0-7428-6456 E-mail: sutha.c@psu.ac.th 

หมายเหตุ  คณะพยาบาลศาสตร์ขอสงวนสิทธ์ิเปิดรับนกัศึกษา ในกรณีท่ีมีผูส้อบผา่นนอ้ยกวา่ 5 คน 
ส าหรับผูส้อบผา่น จะสงวนสิทธ์ิใหเ้ป็นผูเ้ขา้ศึกษาในปีถดัไป 

ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

รายละเอยีด (วิชาท่ีสอบ) วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
1. ผูส้มคัรจดัส่งขอ้เสนองานวิจยั ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 จะแจง้ผูส้มคัรโดยตรงทางอีเมล 
2. สอบสัมภาษณ์  
    (เขา้สอบทุกคน) 

วนัท่ี 25 มีนาคม 2566 
เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

 

รอบตลอดปี 

รายละเอยีด (วิชาท่ีสอบ) วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 
**ไม่เปิดรับสมคัร ** 

 


