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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ
และผูสูงอายุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะพยาบาลศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

• ผศ.ดร.จินตนา  ดําเกลี้ยง     ประธานหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
โทร. 0-7428-6513 E-mail: jintana.d@psu.ac.th

• น.ส.เยาวภา คชศิริ        นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 0-7428-6541 E-mail: yaowapa.k@psu.ac.th

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 646-652  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสําหรับผู ใหญและ
ผูสูงอายุ 2 3(0-9-0)

 642-781  วิทยานิพนธ 6(0-18-0)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 642-781  วิทยานิพนธ 6(0-18-0) 

คาธรรมเนียมการศึกษา 
จํานวน  30,000 บาท/ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
ทั้งแบบ 1 (วันราชการ) และแบบ 2 (เรียนวันหยุดทําการ)

ระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตร เปนเวลา 2 ป

แหลงทุนสนับสนุนในการศึกษา
• ทุนอุดหนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธของบัณฑิตวิทยาลัย
• ทุนผูชวยสอน
• ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานในที่ประชุม
• ทุนอุดหนุนการทําวิจัย คณะพยาบาลศาสตร
• อื่นๆ

ระบบการรับเขา
สามารถดูรายละเอียดและสมัครไดทางอินเตอรเน็ต 

 http://www.grad.psu.ac.th/admission/

คุณสมบัติของผูสมัคร  
1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เปนผูมีความประพฤติดี ไมมีประวัติเสื่อมเสียดาน
คุณธรรมจริยธรรม
 1.2  ประวัติการทํางานดี มีความรับผิดชอบ
 1.3  ไมเปนโรคที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
2. คุณสมบัติผูเรียนตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัยและ

สภาการพยาบาล ไดแก
 2.1  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล
ศาสตร

 2.2  มใีบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดุงครรภชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลชั้นหนึ่ง
 2.3  มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยาง
นอย 1 ป
3. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจาก 1-2 ใหอยูในดุลพินิจของคณะ
กรรมการดําเนินการสอบคัดเลือก

หลักฐานในการสมัคร
1. สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ชุด
2. ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด
3. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ-สกุล ไมตรง

กับหลักฐานการสมัครอื่นๆ) จํานวน 1 ชุด
5. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานตามที่สาขาวิชา

กําหนด จํานวน 1 ฉบับ
6. สาํเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพการพยาบาล

ชั้นหนึ่ง จํานวน 1 ชุด
7. หนังสืออนุญาตใหลาศึกษาตอจากผูบังคับบัญชาขั้นตน

จํานวน 1 ชุด 

หนังสือที่แนะนําใหใชเตรียมตัวสอบ
1. วารสารทางการพยาบาล เอกสารเกี่ยวกบัการปฏริปูระบบ

สุขภาพ พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ ตํารา และหนังสือทางการ
พยาบาลและสาธารณสุข

2. หนังสือทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่เกี่ยวของ

http://www.nur.psu.ac.th/nur/index.aspx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เนนการสอนแบบออนไลน ไมลาเรียนสามารถมาศึกษาได



วิสัยทัศนคณะพยาบาลศาสตร
 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนําที่สงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต เพื่อสรางเสริมสุขภาวะองครวม

ชื่อปริญญา
 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผูใหญและผูสงูอาย)ุ
Master of Nursing Science (Adult and Gerontological 
Nursing)

ปรัชญาของหลักสูตร
 คณะพยาบาลศาสตร จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต ภายใตความเชื่อวา
 (1) การปฏิบัติพยาบาลที่มีคุณภาพ ตองอาศัยบุคลากรที่
มีความรู ความเขาใจในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่
เกี่ยวของ รวมถงึศาสตรดานภูมปิญญาตะวนัออก เพื่อใหการดแูล
ดานสุขภาพแบบองครวมที่สอดคลองกับวถิชีวีติและวฒันธรรมที่
หลากหลายของประชาชน
 (2) องคความรูทางการพยาบาลและสาธารณสุข มกีารพัฒนา
เปนหลักฐานเชิงประจกัษผานการวิจยัอยางตอเนื่อง ผูปฏบิตักิาร
พยาบาลตองมีความใฝรู มทีกัษะในการแสวงหาความรูอยางเปน
ระบบและนําความรูจากหลักฐานเชิงประจักษไปปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลภายใตบริบทของความแตกตาง
ทางวฒันธรรม และสามารถพัฒนาตอยอดดวยกระบวนการวจิยั
ไดอยางตอเนื่อง
 ( 3 )  การ จัดการ เรียนการสอนระดับ บัณฑิต ศึกษา 
เป นกระบวนการพัฒนาผู  เรียน จากฐานความรู  เดิมไปสู 
การเปนพยาบาลผู เชี่ยวชาญ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนและผูสอน โดยใหคุณคา
ในภูมิหลังของผูเรียนที่แตกตางกัน โดยเฉพาะประสบการณ
ทางคลินิกและการดูแลผูใชบริการในระบบสุขภาพอื่นๆ

วัตถุประสงคของหลักสูตร
 แผน ก แบบ ก 2 เปนหลักสูตรที่เนนการผลิตมหาบัณฑิตที่
เปนผูปฏิบัติการพยาบาล ที่สามารถใชกระบวนการวิจัยในการ
ศึกษาหาความรู เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลใน
บริบทของพหุวัฒนธรรม ดานการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุที่
มีภาวะเจ็บปวยเฉียบพลัน เรื้อรัง วิกฤต และวาระทายของชวีิต 
โดยหลกัสูตรฯ กาํหนดใหมหาบัณฑิตที่จบการศกึษา มคีณุสมบัติ
ของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค ดังนี้
 (1) มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักและใหคุณคาในการถือ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง
 (2) มีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการ
พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 
 (3) มีความรูในศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรที่เกี่ยวของ 
และศาสตรภูมิปญญาตะวันออก  
 (4) มีความสามารถในการประยุกตความรูศาสตรทางการ
พยาบาล ศาสตรที่เกี่ยวของ และศาสตรภูมิปญญาตะวันออก 
ไปใชในการปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะสาขากบัผูใชบรกิารซึง่เปน
ผูใหญและผูสงูอาย ุและรวมทัง้ครอบครวัไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
โดยคํานึงถึงองครวมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
 (5) มีสมรรถนะดานการพยาบาลพหุวัฒนธรรม 
 (6) มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ใช
หลักฐานเชิงประจักษ การทําวิจัยและใชผลการวิจัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญและผูสูงอายุ
 (7) มคีวามสนใจและรับผิดชอบในการศึกษาคนควาหาความ
รูดวยตนเอง และใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูอยาง
เหมาะสม สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 (8) มีภาวะผูนํา สามารถบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคดานการปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  รวม
ทั้งการสนับสนุนเพื่อนรวมงานใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง
 (9) มีทักษะในการทํางานเปนทีมและสรางความรวมมือกับ
ทมีสหสาขาวิชาชพีและผูทีเ่กี่ยวของในการพยาบาลเฉพาะสาขา
วชิาการพยาบาลผูใหญและผูสงูอายุ เพือ่สงเสริมและแกไขปญหา
สุขภาพผูใชบริการ
 (10) มีความสามารถในการเผยแพรผลงานวิชาการ ใหเปนที่
รูจักและยอมรับในสังคม

โครงสรางหลักสูตร ตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
หมวดวิชาบังคับ  21 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก    3 หนวยกิต
วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต

แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 642-511  ปรัชญาตะวันออกและทฤษฎีทางการพยาบาล 
2(2-0-4)

 642-512  สถิติสําหรับพยาบาล 2(1-2-3)
 642-513  การวิจัยและการใชผลการวิจัย 2(1-2-3) 
 642-514  นโยบาย ระบบสุขภาพ และภาวะผูนําทางการ

พยาบาล 2(2-0-4)
 646-531  พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาขั้นสูงสําหรับ

ผูใหญและผูสูงอายุ 3(3-0-6)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 642-515  การตัดสินใจเชิงจริยธรรมทางการพยาบาล 
1(1-0-2)

 646-532  การพยาบาลขั้นสูงสําหรับผูใหญและผูสูงอายุ 
3(3-0-6)

 646-551  ปฏิบัติการพยาบาล ขั้นสู งสํ าห รับผู  ใหญ 
และผูสูงอายุ 1 3(0-9-0)

 642-xxx  วิชาเลือก 3(...............)


