
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ โทร.075-673138-40 หรือ 

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร โทร.075-672161, 075-672101-2 

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

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

 รับสมัครเขาศึกษา  

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

สง 

 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 

EMS 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัคร 

2. สําเนาคะแนนรายวิชา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร (หากเปนหลักสูตรตอเนื่องใหแนบ

หลักฐานการศึกษาระดับตนดวย) 

3. สําเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 

4. สําเนาผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ถามี) 

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

6. สําเนาใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลฯ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการพยาบาลผูใหญ   

มีทุนสนับสนุนประเภทตางๆ ไดแก   
 

 ทุนอุดหนุนการศึกษาสาํหรับผูมศีักยภาพฯ   

(ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา และมีคาใชจาย 

รายเดือนใหสําหรับผูไมมีรายไดประจํา) 

 ทุนผูชวยสอนระดับบัณฑติศึกษา  

 ทุนอุดหนุนโครงการวิจยัระดับบัณฑิตศึกษา   

 ทุนอุดหนุนการวิจยัประเภทเชื่อมโยงกับ 

บัณฑิตศึกษา 

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  

การคัดเลือก 

1. พิจารณาแนวทางการทําวิจัยและการพัฒนาบทบาทของ

ของผูสมัคร เพื่อประเมินทักษะทางวิชาการตอการศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท 

2. สอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ 

3. สอบสัมภาษณ 

จัดการเรียนการสอนภาคปกติ (วันศุกร-วันเสาร) 

 ปการศึกษา 2560 

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปดเรียน 6 กรกฎาคม 2560  

(ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2560)  

ภาคการศึกษาที่ 2/2560  เปดเรียน พฤศจิกายน 2560   

ภาคการศึกษาที่ 3/2560  เปดเรียน มีนาคม 2561   



 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาการพยาบาลผูใหญ 

การจัดการเรียนการสอน 

     จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช   ฝกปฏิบัติการพยาบาล     

ณ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลตนสังกัดของนักศึกษาและชุมชน  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล

ผูใหญ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มี เปาหมายเพื่อพัฒนา

พยาบาลวิชาชีพใหมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ งในศาสตร

ทางการพยาบาล ระบบสุขภาพ ศาสตรทางคลินิกเกี่ยวกับโรค 

ความเจ็บปวย ปญหาสุขภาพและการบําบัดรักษา และพัฒนา

สมรรถนะทางคลินิกในการพยาบาลผูใหญที่เจ็บปวย ควบคูกับการ

พัฒนาตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิดเชิ ง

วิทยาศาสตร และภาวะผูนํา ในการผลักดันและขับเคลื่อนใหเกิด 

คุณภาพและผลลัพธก ารดู แลสุขภาพที่ มีป ระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถดังตอไปนี ้

1. มีทัศนะเชิงสรางสรรคตอวิชาชีพและเปนแบบอยางที่ดีในดาน

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. มีความรูและสมรรถนะทางการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ     

ที่มีปญหาสุขภาพซับซอน ทั้งภาวะเจ็บปวยเร้ือรัง เจ็บปวย

เฉียบพลัน และการดูแลตอเนื่อง 

3. สามารถวิเคราะหปญหาทางการพยาบาลและสุขภาพอยางเปน

ระบบ  สังเคราะหแนวทางการจัดการบนพื้นฐานความรูจาก

ศาสตรทางการพยาบาล  ศาสตรที่เกี่ยวของ การวิจัยและการ  

ใชหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและผลลัพธการ

พยาบาลผูใหญ  

4. พิจารณาตัดสินประเด็นทางจริยธรรม ขอโตแยงทางคลินิกหรือ

กฎหมาย โดยคํานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายและ

พระราชบัญญัติวิชาชีพสุขภาพ ศีลธรรมจรรยา ศาสนา วิถีชีวิต

และวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อสิ่งดีงามใหกับสังคม 

ระยะเวลาเรียนตามหลักสูตร  2  ป   (6 ภาคการศึกษา) 5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะ 

ในการศึกษาคนควา รวบรวม วิเคราะห นําเสนอ แนวคิด หลักการ 

ทฤษฎี และหลักฐานเชิงประจักษทางการพยาบาลและจากศาสตร

สาขาอื่นที่เกี่ยวของกับการพยาบาลผูใหญอยางทันสมัย 

6. มีทักษะการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทางคลินิก การบริหารจัดการ

ที่ซับซอน และสามารถสรางสัมพันธภาพเชิงบําบัดโดยการมีสวนรวม

ของผูปวยหรือผูใชบริการท้ังระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อ

บรรลุผลลัพธที่คาดหวัง 

7. มีความสามารถในการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลผูใหญ 

รายวิชา หนวยวิชา 

ชั้นปที่ 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

   NUR-607 มูลฐานทางทฤษฎีและทฤษฎีรวมสมยั 

                ทางการพยาบาล  

   NUR-609 วิทยาศาสตรชีวภาพและเภสัชวิทยาพื้นฐาน           

ในการพยาบาลผูใหญ  

   NUR-627 ระบบสุขภาพและภาวะผูนําทางการพยาบาล  

ภาคการศึกษาที่ 2 

   NUR-615 การพยาบาลผูใหญเจ็บปวยเรื้อรัง 

   NUR-657 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในผูใหญ 

   NUR-674 การวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ       

ทางการพยาบาล 

ภาคการศึกษาที่ 3 

   NUR-616 การพยาบาลผูใหญเจ็บปวยเฉียบพลัน  

   NUR-673 สถิติและการวิเคราะหขอมูลสําหรับวิจัย

ทางการพยาบาล  

   NUR-921 วิทยานิพนธ 
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1(4-0-8) 

 

0.5(2-0-4) 
 

1(4-0-8) 

0.5(1-2-3) 

1(3-3-8) 

 
 

1(4.0-8) 
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1 

ชั้นปที่ 2  

ภาคการศึกษาที่ 1 

   NUR-711 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญเจ็บปวยเรื้อรัง 

                และเจ็บปวยเฉียบพลัน 

   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 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร 

1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร โดยมี

คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.50      

2.  มีประสบการณการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาลอยางนอย 1 ป  

3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้น 1 หรือการ

พยาบาลและการผดุงครรภชั้น 1  

4. คุณสมบัติอื่นๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประจําหลักสูตรฯ 

    

   คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายเปนรายภาคการศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 


