
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการท าวิจัย
และงานวิชาการ และมีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพ 

2. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ
ของศาสตร์ทางการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง  

3.  สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ ศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกับหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และทักษะทางคลินิก เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล 
การพัฒนาโครงการดูแล และการวิจัยในผู้ป่วยผู้ใหญแ่ละผู้สงูอายุท่ี
เจ็บป่วยท้ังใน ภาวะ เฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรั ง และระยะท้าย
ของชีวิต  โดยค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

4. พัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้ร่วมงาน ผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้น า ท างานเป็น
ทีมร่วมกับทีมการพยาบาลและทีมสหสาขาวิชาชีพ ในกลุ่มผู้ป่วย
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้ และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

5. สร้างมหาบัณ ฑิ ตที่ สามารถใช้ข้อมู ล  สถิติ  ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการข้อมูล
ทางการวิจัยและการพยาบาล 

6. พัฒนามหาบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลใน
การดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มที่
เลือกสรร ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง การดูแลระยะ
ยาว และการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต โดยค านึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 1. สร้างงานวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะท้าย
ของชีวิตโดยค านึงถึงจริยธรรม และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจปัญหาทางสุขภาพอย่าง
ลึกซึ้ง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
2. สร้างสรรค์โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุที่
เลือกสรรและน าโครงการไปใช้ โดยค านึงถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผลลัพธ์ทางการ
พยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิก  
3. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมถึง
ครอบครัว ในทุกระยะของการเจ็บป่วย โดยบูรณาการศาสตร์
ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัย ความรู้และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ สังคมวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม การ
ให้คุณค่าของผู้ป่วย และการให้เหตุผลทางคลินิก  
4. แสดงออกถึงภาวะผู้น าทางการพยาบาล โดยการให้ค าปรึกษา 
การก ากับ การเสริมสร้างแรงจูงใจ และการประสานความร่วมมือ
กับทีมการพยาบาลในคลินิก ทีมสหสาขาวิชาชีพ  เพื่อผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในกลุ่มที่เลือกสรร 

5.แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสารที่ดี  ให้ความรู้และ
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และครอบครัว 
6. ประยุกต์ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพของผู้ใช้บริการ  น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
จัดการศึ กษาตาม  เกณ ฑ์ ม าตรฐานหลักสู ต รระดั บ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตร

ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี ้

(1)  หมวดวิชาแกน                   9    หน่วยกิต 
(2)  หมวดวิชาบังคับ                  12   หน่วยกิต  
(3)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        3   หน่วยกิต                  
(4)  วิทยานิพนธ์                  12   หน่วยกิต  

รวมไม่น้อยกว่า                              36  หน่วยกิต 

 



คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. ส าเร ็จการศ ึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ จากสถาบ ันการศ ึกษาที ่สภาการ
พยาบาล และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้
การรับรอง 

2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50   
3.มีใบประกอบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และผดุงครรภ์ชั้น 1 หรือ การพยาบาลชั้น 1 
4. มีประสบการณ์การท างานในด้านการพยาบาล 

การศึกษาพยาบาล  และ/หรือการบริหารการพยาบาล
หลังจากส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี 
โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร 

5. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด 

6. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ ไม่หมดอายุใน
ประเทศที่ตนส าเร็จการศึกษา กรณี ไม่มีระบบการให้
ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศ
ของตน หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพ
พยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศ
ของผู้สมัคร 
7. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับ
การพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตาม 
ดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

ก ำหนดกำรรับสมัคร 
 

สามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี ด้วยระบบ  Online โดย
ใบสมัครที่มีหลักฐานการสมัครครบถ้วนและเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดจะได้รับการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาแบ่งออกเป็น 
2 รอบ 
      รอบที่ 1 ประมาณเดือน พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์ 
      รอบที่ 2 ประมาณเดือน กุมภาพันธ์  -  เมษายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา  หาญประสิทธิ์ค า 
  ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
  E-mail : kanitha.han@mahidol.ac.th 
  เบอร์โทรศัพท์ 02-2010678 
 

 
 
                     โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี 
                   คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต   
สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผู้สูงอายุ 
Master of Nursing Science Program in 
Adult and Gerontological Nursing 

 


