
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ โทร.075-673138-40 หรือ 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร  โทร.075-672161 

โทรสาร 075-672103 e-mail : nwanna52@gmail.com 

Website  http://nurse.wu.ac.th 

 รับสมัครเขาศึกษา  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

วิธีการสมัคร   
 

1. เขาระบบ Internet เพื่อสมัคร online  ที่ http://

graduate.wu.ac.th (เมนู สมัครทางอินเตอรเน็ต เลือกสมัคร

ศึกษาตอ) กรอกขอมูลการสมัคร Upload หลักฐานประกอบ 

บันทึกสงในระบบ และ print  เอกสารการสมัครทั้งหมด  

2. ชําระคาธรรมเนียมการสมัคร จํานวน 500 บาท โดยโอนเงิน

ผานบัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขาทาศาลา ชื่อบัญชี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 

3. สงใบสมัครพรอมหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครและ

หลักฐานการโอนเงิน  หรือติดตอสมัครดัวยตัวเอง  

 สง 

 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา 

EMS 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร (หากเปนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบ

หลักฐานการศึกษาระดับตนดวย) 

3. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 

4. สําเนาผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ถามี) 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

มีทุนสนับสนุนประเภทตางๆ ไดแก   
 

 ทุนอุดหนุนการศึกษาสาํหรับผูมศีักยภาพฯ (ยกเวน

คาธรรมเนียมการศึกษา และมีคาใชจายรายเดือนให

สําหรับผูไมมีรายไดประจํา)  

 ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑติศึกษา  

 ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา   

 ทุนอุดหนุนการวิจยัประเภทเชื่อมโยงกับ 

บัณฑิตศึกษา 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน   

การคัดเลือก 

1. พิจารณาแนวทางการทําวิจัยและการพัฒนาบทบาทของ

ของผูสมัคร เพื่อประเมินทักษะทางวิชาการตอการศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท 

2. สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 

3. สอบสัมภาษณ 

 ปการศึกษา 2560 

จัดการเรียนการสอนภาคปกติ (วันศุกร-วันเสาร) 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปดเรียน 6 กรกฎาคม 2560  

(ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560)  

ภาคการศึกษาที่ 2/2560  เปดเรียน พฤศจิกายน 2560   

ภาคการศึกษาที่ 3/2560  เปดเรียน มีนาคม 2561   



 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาการพยาบาลเวชปฏบิตัิชุมชน 
การจัดการเรียนการสอน 

     จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และฝก

ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลประจําจังหวัด และ

โรงพยาบาลศูนย   

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล  

เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีเปาหมายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพใหมี สมรรถนะในการ

ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการที่มีปญหาสุขภาพทั่วไปและภาวะฉุกเฉินที่

พบบอย รวมทั้งปญหาสุขภาพเรื้อรัง บริหารจัดการระบบบริการ

สุขภาพ และพัฒนาคุณภาพของการบริการไดอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถดังตอไปนี ้

1. มีความรอบรูในเนื้อหาสาระของศาสตรทางการพยาบาลและ

ศาสตรท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

2. ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค รักษาโรคเบ้ืองตน และฟนฟูสภาพของผูใชบริการ 

บนพื้นฐานของการดูแลแบบองครวม ศาสตรทางการพยาบาล 

ศาสตรท่ีเกี่ยวของ และหลักฐานเชิงประจักษ 

3. มีสวนรวมในการดูแลสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดย      

ยึดหลักสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณ และกฎหมายวิชาชีพ 

4. มีภาวะผูนํา การบริหารจัดการ  สามารถทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

5. คิด วิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบและคิดริเริมสรางสรรค 

เพื่อพัฒนาการบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  

6. สามารถใชภาษาสื่อสาร ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหเชิง

ตัวเลข เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

7. มีคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติเชิงบวกตอวิชาชีพ ปฏิบัติตน

เหมาะสมทั้งตอตนเองและเพื่อนรวมงาน  

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50      

2. มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล        

อยางนอย 1 ป  

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 

หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1  

4. คุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตรฯ 

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2  ป   (6 ภาคการศึกษา) 
8. สามารถทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอยางตอเนื่อง 

รายวิชา หนวยวิชา 

ชั้นปที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

   NUR-607 มูลฐานทางทฤษฎีและทฤษฎีรวมสมยั 

                ทางการพยาบาล  

   NUR-608 วิทยาศาสตรชีวภาพและเภสัชวิทยาสําหรับ           

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน                   

   NUR-627 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล  

ภาคการศึกษาที่ 2 

   NUR-656 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงสําหรับ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

   NUR-686 วิทยาการระบาดเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

และปองกันโรค 

   NUR-674 การวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ       

ทางการพยาบาล 

ภาคการศึกษาที่ 3 

   NUR-673 สถิติและการวิเคราะหขอมูลสําหรับวิจัย

ทางการพยาบาล  

   NUR-684 การจัดการปญหาสุขภาพและภาวะฉุกเฉินฯ 

   NUR-685 การพยาบาลผูปวยเรื้อรัง 

   NUR-921 วิทยานิพนธ 

 

 

1(4-0-8) 

 

1(4-0-8) 

 

0.5(2-0-4) 

 

0.5(1-2-3) 

 

0.5(2-0-4) 
 

1(3-3-8) 

 
 

0.5(2.0-4) 

 
1(4-0-8) 

0.5(2-0-4) 

1 

ชั้นปที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

   NUR-781 ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

   NUR-921 วิทยานิพนธ 

 ภาคการศึกษาที่ 2 

    NUR-xxx  วิชาเลือก 

   NUR-921 วิทยานิพนธ 

ภาคการศึกษาที่ 3 

   NUR-921 วิทยานิพนธ 

 
 

1(0-24-0) 

1 

 
1(3-3-8) 

1 
 

1 

จํานวนหนวยวิชาของหลกัสูตร 
 จํานวนหนวยวิชาตลอดหลักสูตร      12.5  หนวยวิชา 

   หมวดวิชาบังคับ          7.5  หนวยวิชา 

      -วิชาแกน                3.0  หนวยวิชา 

      -วิชาเฉพาะสาขา       4.5  หนวยวิชา 

 หมวดวิชาเลือก          1.0  หนวยวิชา 

   หมวดวิชาวิทยานิพนธ                          4.0  หนวยวิชา 

คาเลาเรียน 
   คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 


