
ขอมูลรายละเอียดการเปดรบัสมัครประจําปการศึกษา 2563 (รอบเพิม่เติมพิเศษ) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
คณะพยาบาลศาสตร 
หลักสูตรภาคปกติ   เปดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ 
(จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน) 
 

1.  จํานวนนักศึกษาที่จะรับ  2   คน 
 หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตรขอสงวนสิทธิ์งดรับนักศึกษา ในกรณีท่ีมีผูสอบผานครั้งท่ี 1 และรอบเพ่ิมเติมพิเศษ     
     รวมกัน นอยกวา 6 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปดรับ ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2   
3. คุณสมบัติของผูสมัคร   
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  3.1.1 เปนผูมีความประพฤติดี ไมมีประวัติเสื่อมเสียดานคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติผูเรียนตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัยและสภาการพยาบาลไดแก 
  3.2.1  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
  3.2.2 มีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 
  3.2.4 นักศึกษาตางประเทศท่ีมีทักษะการใชภาษาไทยไดดี ตองเขียน อาน พูดและสอบผานภาษาไทยตามเกณฑ

ท่ีคณะฯ กําหนด 
 3.3 คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจาก 3.1-3.2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ยื่นสงที่งานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร กอนวันสอบ 
 สัมภาษณอยางนอย 2 สัปดาห) หากเอกสารสมัครไมครบถวน จะไมไดเขารับการสัมภาษณ  
 4.1 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด 

4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด 
 4.3 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด 
 4.4 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลีย่นชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ) จํานวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตามท่ีสาขาวิชากําหนด จาํนวน 1 ฉบับ 
 4.6 สําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 
 

5.  กําหนดการคัดเลือก  
รายละเอียด กําหนดการ หมายเหตุ 

1.  ผูสมัครจัดสงขอเสนองานวิจัย ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จะแจงผูสมัครโดยตรงทางอีเมล 
 2. สอบสัมภาษณ  

  (เขาสอบทุกคน) 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
09.00 น. เปนตนไป 

 

6.  คําแนะนําหลักสูตร    
   หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เปนหลักสูตรท่ีเนนการผลิตมหาบัณฑิต ท่ีเปนผูปฏิบัติการพยาบาล 
ท่ีสามารถใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลในบริบทของ 
พหุวัฒนธรรมดานการพยาบาลเด็ก 

7.   ติดตอผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 - ผศ.ดร.วนัธณี  วิรุฬหพานิช  ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ)  

  โทร. 0-7428-6506  E-mail: wantanee.w@psu.ac.th 
 - น.ส.รัชนีกรณ สุธาธรรมรัตน นักวิชาการอุดมศึกษา  
  โทร. 0-7428-6455  E-mail: ratchaneekorn.s@psu.ac.th 
8.  คาธรรมเนียมการศึกษา  
 จํานวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

mailto:ratchaneekorn.s@psu.ac.th


ขอมูลรายละเอียดการเปดรบัสมัครประจําปการศึกษา 2563 (รอบเพิม่เติมพิเศษ) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
คณะพยาบาลศาสตร 
หลักสูตรภาคปกติ เปดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ  
(จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน) 

   
1. จํานวนนักศึกษาที่จะรับ      12 คน 
 หมายเหตุ :  คณะพยาบาลศาสตรขอสงวนสิทธ์ิงดรับนักศึกษา ในกรณีท่ีมีผูสอบผานคร้ังท่ี 1 และรอบเพ่ิมเติมพิเศษ 

รวมกัน นอยกวา 5 คน  
2.   แผนการศึกษาที่เปดรับ ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2  
3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  3.1.1 ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.2 เปนผูมีความประพฤติดี ไมมีประวัติเสื่อมเสียดานคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.3 ไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะผูท่ีจะเขาศึกษาแผน ก แบบ ก2  
  3.2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
  3.2.2 มีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 
 3.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ใหย่ืนสงท่ีงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร กอนวันสอบ
สัมภาษณอยางนอย 2 สัปดาห หากเอกสารการสมัครไมครบถวน จะไมไดเขารับการสัมภาษณ)  

4.1 สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน 1 ชุด 
4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด 

 4.3 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด 
 4.4 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลีย่นชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ) จํานวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตามท่ีสาขาวิชากําหนด จํานวน 1 ฉบับ 
 4.6 สําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 
 
5. กําหนดการคัดเลือก 

รายละเอียด กําหนดการ หมายเหตุ 
1.  ผูสมัครจัดสงขอเสนองานวิจัย ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จะแจงผูสมัครโดยตรงทางอีเมล 

 2. สอบสัมภาษณ  
  (เขาสอบทุกคน) 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
09.00 น. เปนตนไป 

6. คําแนะนําหลักสูตร    
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) มุงเนนพัฒนาผูเขาศึกษาใหมีสมรรถนะใน

ดานการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาลกําหนด 
ครอบคลุมปญหาสุขภาพท่ีซับซอน โดยบูรณาการแนวคิดเร่ืองการพยาบาลแบบองครวมท่ีผสมผสานภูมิปญญา
ตะวันออกและภูมิปญญาทองถ่ิน เนนความสําคัญของการดูแลพหุวัฒนธรรม ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ       
การพัฒนาองคความรูในเรื่องตางๆ และการวิจัยทางการพยาบาล 

7. ติดตอผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 - ผศ.ดร.จินตนา ดําเกลี้ยง ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและ 
  ผูสูงอายุ (ภาคปกติ)   โทร. 0-7428-6513  E-mail: jintana.d@psu.ac.th 
 - น.ส.เยาวภา  คชศิริ    นักวิชาการอุดมศึกษา  
  โทร. 0-7428-6541 E-mail: ikae22@hotmail.com 
9.  คาธรรมเนียมการศึกษา  
 จํานวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

mailto:jintana.d@psu.ac.th
https://webmail.psu.ac.th/src/compose.php?send_to=%22%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%22%20%3Cikae22%40hotmail.com%3E


ขอมูลรายละเอียดการเปดรบัสมัครประจําปการศึกษา 2563 (รอบเพิม่เติมพิเศษ) 
 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
คณะพยาบาลศาสตร 
หลักสูตรภาคปกติ   เปดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ 
(จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน) 
 

1. จํานวนนักศึกษาที่จะรับ     3 คน  
    หมายเหตุ : คณะพยาบาลศาสตรขอสงวนสิทธิ์งดรับนักศึกษา ในกรณีท่ีมีผูสอบผานครั้งท่ี 1 และรอบเพ่ิมเติมพิเศษ  
    รวมกัน นอยกวา 5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปดรับ ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก2   
3. คุณสมบัติของผูสมัคร 
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  3.1.1 เปนผูมีความประพฤติดี ไมมีประวัติเสื่อมเสียดานคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไมเปนโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะผูท่ีเขาศึกษาแผน ก แบบ ก(2)  
  3.2.1 สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร 
  3.2.2 มีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 
 3.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3.1 - 3.2 ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก 
4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา  
    (ใหย่ืนสงท่ีงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร กอนวันสอบสัมภาษณอยางนอย 2 สัปดาห หากเอกสารการสมัคร             
     ไมครบถวน จะไมไดเขารับการสัมภาษณ)  

4.1 สําเนาใบปริญญาบัตร  จํานวน 1 ชุด 
4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด 

 4.3 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด 
 4.4 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ) จํานวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตามท่ีสาขาวิชากําหนด จํานวน 1 ฉบับ 
 4.6 สําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จํานวน 1 ชุด 
5. กําหนดการคัดเลือก 

รายละเอียด กําหนดการ หมายเหตุ 
1.  ผูสมัครจัดสงขอเสนองานวิจัย ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จะแจงผูสมัครโดยตรงทางอีเมล 

 2. สอบสัมภาษณ  
  (เขาสอบทุกคน) 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
09.00 น. เปนตนไป 

 

6. คําแนะนําหลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มุงเนนพัฒนาผูเขาศึกษาใหมีความสามารถดานวิชาการ และการปฏิบัติการพยาบาล
ข้ันสูง โดยผสมผสานภูมิปญญาตะวันออกสูการพยาบาลแบบองครวม สําหรับการดูแลผูรับบริการท่ีมีปญหาสุขภาพจิต หรือ
เจ็บปวยทางจิตเวช เนนการสรางผลงานวิจัย เพ่ือตอบสนองปญหาหรือความตองการดานการดูแลผูปวยจิตเวช 
 โดยหลักสูตรท่ีเปดสอนจะเปนแผน ก แบบ ก(2) ซ่ึงจะเตรียมมหาบัณฑิตใหมีความสามารถดานการใชผลงานวิจัยดาน
การพยาบาลและท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนสามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติพยาบาลและวิชาชีพตอไป 
 

7. ติดตอผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 - ดร.วีณา  คันฉอง   ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจติเวชและ 
     สุขภาพจติ (ภาคปกติ)  
    โทร. 0-7428-6508    E-mail: weena.k@psu.ac.th 
 - น.ส.กนกอร บัวคีรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  
 โทร. 0-7428-6457  E-mail: kanokon.b@psu.ac.th, khwanon@hotmail.com 
8. คาธรรมเนียมการศึกษา   
 จํานวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา 

mailto:kanokon.b@psu.ac.th


ขอมูลรายละเอียดการเปดรบัสมัครประจําปการศึกษา 2563 (รอบเพิม่เติมพิเศษ) 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
คณะพยาบาลศาสตร  
หลักสูตรภาคปกติ   เปดสอนท่ีวิทยาเขตหาดใหญ  
(จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน) 
 

1. จํานวนนักศึกษาที่จะรับ    4 คน  
   หมายเหตุ:   ขอสงวนสิทธิ์งดรับนักศึกษา ในกรณีท่ีมีผูสอบผานครั้งท่ี 1 และรอบเพ่ิมเติมพิเศษ รวมกัน นอยกวา 5 คน 
2. แผนการศึกษาที่เปดรับ ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
3. คุณสมบัติของผูสมัคร   
 3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  3.1.1 เปนผูมีความประพฤติดี ไมมีประวัติเสื่อมเสียดานคุณธรรมจริยธรรม 
  3.1.2 ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ 
  3.1.3 ไมเปนโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 
 3.2 คุณสมบัติเฉพาะผูท่ีเขาศึกษาแผน ก แบบ ก2 
  3.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร  
  3.2.2 มีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.2.3 มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 
 3.3 คุณสมบัติเฉพาะผูท่ีเขาศึกษาแผน ข 
  3.3.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร  
  3.3.2 มีใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง 
  3.3.3 มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป 
 3.4 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

4. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (กําหนดสงท่ีงานบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร กอนวันสอบ
สัมภาษณอยางนอย 2 สัปดาห หากเอกสารการสมัครไมครบถวน จะไมไดเขารับการสัมภาษณ) 
 4.1 สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด 
 4.2 ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด 
 4.3 ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด 
 4.4 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอ่ืนๆ) จํานวน 1 ชุด 
 4.5 หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตามท่ีสาขาวิชากําหนด จํานวน 1 ฉบับ 
 4.6 สําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง จํานวน  1 ชุด 
 
 
 

5.  กําหนดการคัดเลือก  
รายละเอียด กําหนดการ หมายเหตุ 

1.  ผูสมัครจัดสงขอเสนองานวิจัย ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 จะแจงผูสมัครโดยตรงทางอีเมล 
 2. สอบสัมภาษณ  

  (เขาสอบทุกคน) 
วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
09.00 น. เปนตนไป 

 

6. คําแนะนําหลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มุงเนนการพัฒนาการพยาบาลใหมี
สมรรถนะในดานการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ สําหรับดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยใชฐานของ
ครอบครัวท่ีมีผูรับบริการทุกกลุมวัย (แขนงเวชปฏิบัติครอบครัว) ตามมาตรฐานการเรียนรูท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสภา
การพยาบาลกําหนด และครอบคลุมปญหาสุขภาพในระดับปฐมภูมิของประชากรในชุมชนภาคใต โดยมุงเนนการสรางเสริม
สุขภาพและการปองกันโรค การมีสวนรวมของภาคีทุกภาคสวน และการพัฒนาคุณภาพการบริการ ในสถานบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ โดยบูรณาการแนวคิดเร่ืองการพยาบาลแบบองครวมท่ีผสผสานภูมิปญญาตะวันออกและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เนนความสําคัญของการดูแลท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการพัฒนาองคความรูในเร่ือง
ตางๆ ดังกลาวดวยการวิจัยทางการพายบาล 

โดยหลักสูตรท่ีเปดสอนเปนแผน ก แบบ ก2 ซ่ึงเนนการเตรียมมหาบัณฑิตใหเปนผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลเวช
ปฏิบัติครอบครัวท่ีสามารถใชแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการวิจัย ในการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 



และแผน ข เนนการเตรียมมหาบัณฑิตเปนนักปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวท่ีสามารถนําแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยไปพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล 

 

7. ติดตอผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 - รศ.ดร.กาญจนสุนภัส บาลทิพย ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน     
       โทร. 0-7428-6574     E-mail: quantar.b@psu.ac.th 

- นางออนนุช ศรีจันทร นักวิชาการอุดมศึกษา 
 โทร. 0-7428-6561 E-mail: onnuch.s@psu.ac.th 
 

8. คาธรรมเนียมการศึกษา  
 จํานวน 30,000 บาท/ภาคการศึกษา  
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