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ขอ ๔ จํานวนการรับสมัคร 
         ๔.๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ  
               แผนการรบั แบบแผน ก แบบ ก ๒ จํานวน ๓๐ คน 
               โดยผูสมัครสามารถเลือกเรียนภาคปฏิบัติในแหลงฝกของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดคณะพยาบาลศาสตร 
โดยการพิจารณาของคณะพยาบาลศาสตรได 
         ๔.๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
    แผนการรบั แบบแผน ก แบบ ก ๒ จํานวน ๒๐ คน 
        โดยผูสมัครสามารถเลือกเรียนภาคปฏิบัติในแหลงฝกของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดคณะพยาบาลศาสตร 
โดยการพิจารณาของคณะพยาบาลศาสตรได 
ขอ ๕ คาสมัคร จํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน) ไมรวมคาบริการของธนาคาร 
ขอ ๖ การเปดภาคการศึกษา วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ขอ ๗ คุณสมบัติผูสมัคร 
        ๗.๑ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสภาการพยาบาลรบัรอง  
 ๗.๒ มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภชั้น ๑ หรือการพยาบาลชั้น ๑ ท่ีไมหมดอายุ  
        ๗.๓ กรณีผูสมัครที่เปนชาวตางชาติ ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรญิญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
หรือเทียบเทา และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองคกรท่ีรับผิดชอบในประเทศ
ของผูสมัคร กรณีไมมีระบบการใหใบอนุญาตฯ ตองมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผูสมัคร หรือรับรอง 
โดยหนวยงานกํากับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผูสมัคร  
        ๗.๔ มีประสบการณในการทํางานพยาบาล/การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจาก
สําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ ป นบัถึงวันเปดภาคการศึกษา 
 ๗.๕ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average: GPA) ของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร
หรอืเทียบเทา ไมตํ่ากวา ๒.๗๕ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน 
 ๗.๖ กรณีผูสมัครมีคุณสมบัติแตกตางจากที่กําหนดไวใน ขอ ๗.๓ –  ๗.๕ หากผูสมัครมีความประสงคจะสมัคร
เขาศึกษา ใหยื่นคํารองเพ่ือขอรับการพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก ถือเปนท่ีสุด 
ขอ ๘ ขั้นตอนของผูสมัคร 
        ๘.๑ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายใหคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการรับสมัครผานระบบออนไลน 
ของคณะฯ หรือสมัครดวยตนเองและชําระเงินคาสมัคร เขาบัญชีการรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก โดยชําระ
เงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชําระเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน ชื่อบัญชีวิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี กรงุเทพ เงนิรายไดสถานศึกษา เลขที่บัญชี ๙๘๖-๘-๒๖๗๗๗-๓ เทานั้น 
 ๘.๒ ผูสมัครย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบการสัมภาษณ โดยผูสมัครตองแสดงสําเนาเอกสารหลักฐาน
จํานวน ๑ ชุด พรอมรับรองสําเนาถูกตอง เพ่ือใหคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก เก็บไวเปนหลักฐาน 
ประกอบดวย 

    ๘.๒.๑ ใบสมัครเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจําปการศกึษา ๒๕๖๖ 
    ๘.๒.๒ สําเนาวุฒิการศึกษา (สําเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา) 
    ๘.๒.๓ สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 

๘.๒.๔ สําเนา... 













๔ 
 

ลําดับ กิจกรรมการดําเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ 

๑๐. เสนอลงนามประกาศ

รายชื่อนักศึกษาใหม 

รอบ ๑: 

วันที่ ๑๔ – ๑๗ กุมภาพันธ

๒๕๖๖ 

 

รอบ ๒:  

วันที่ ๒ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 

สถาบันพระบรมราชชนก 

๑๑. ประกาศรายชื่อ 

นักศึกษาใหม 

รอบ ๑: 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 

รอบ ๒:  

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 

สถาบันพระบรมราชชนก 

๑๒. รายงานตัวเขาศึกษา 

และปฐมนิเทศ 

วันที่ ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๖ 

รูปแบบออนไซต  

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

กรุงเทพ  

 

๑๓. เปดภาคเรียน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ - เรียนทฤษฎีวันศุกร เสาร อาทิตย   

  (รูปแบบออนไลนและออนไซต) 

- เรียนภาคปฏิบัติ วันจันทร – ศุกร  

  (รูปแบบออนไซต ตามวิทยาลัยพยาบาล

ในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร โดย 

   การพิจารณาจากคณะพยาบาลศาสตร) 

 

หมายเหตุ การเปดรับสมัครรอบที่ ๒ จะดําเนินการในกรณีที่มีผูสมัครไมครบตามแผนการรับนักศึกษา    

ประจําภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๖๖ 



 

 
ภาษาไทย  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอาย ุ
ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program     

in Adult and Gerontological Nursing 
 

 
 
ช่ือเตม็ภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

(การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ)  
ช่ือเตม็ภาษาอังกฤษ   Master of Nursing Science ( Adult and 

Gerontological Nursing) 
ช่ือยอภาษาไทย  พย.ม. (การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ) 
ช่ือยอภาษาองักฤษ M.N.S. (Adult and Gerontological Nursing) 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก เช่ือวาการจัด
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผูใหญและผู สูงอายุท่ีมีคุณภาพ ตองมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมี
สมรรถนะหลักในการดูแลหรือการจัดการรายกรณีผูใหญและผูสูงอายุ
ท่ีมีสุขภาพดีและมีปญหาสุขภาพซับซอน ครอบคลุมทุกระยะของ 
การเจ็บปวยท้ังในภาวะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้อรัง และระยะทายของ
ชีวิต โดยใชหลักฐานเชิงประจักษ รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบบริการ
พยาบาลหรือคุณภาพการพยาบาลท่ีสอดคลองกับนโยบายทางดาน
สุขภาพ ความตองการทางดานสุขภาพและบริบทของพ้ืนท่ี การจัดการ
ศึ กษาพยาบาลระ ดับบัณฑิ ตศึ กษาต อง มุ ง เ น นผล ลัพธ  และ
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนการเปลี่ยนแปลงโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง 
เพ่ือใหมหาบัณฑิตเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรูอยางตอเนื่อง  
มีสมรรถนะตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด และเปนผูนําการจัดการ
พยาบาลในคลินิก  

 

 

 

 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร มหาบัณฑิตสามารถ 

1. ประยุกตความรูศาสตรการพยาบาลและศาสตร ท่ีเก่ียวของ

ในการดูแลผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีปญหาสุขภาพซับซอน

ในระบบบริการสุขภาพ  

2. ปฏบัิติการพยาบาลในการดูแลผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา

สุขภาพซับซอนในภาวะเฉียบพลัน วิกฤติ เรื้อรัง และระยะทายของ

ชีวิต โดยการจัดการรายกรณี สรางแนวปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

พยาบาลบนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล หลักฐาน 

เชิงประจักษ และความไวเชิงวัฒนธรรม ภายใตจรรยาบรรณ จริยธรรม

และกฎหมายวิชาชีพ และบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย 

3. แสดงออกถึงความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสม  

4. เ ลือกวิธี การ ส่ือสารท่ี มีประ สิทธิภาพในการสอนให

คําปรึกษา และเสริมสรางพลังอํานาจ ผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีปญหา

สุขภาพซับซอนและครอบครัว 

5. ทําวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลลัพธท่ีดีทางการพยาบาล

สําหรับผูใหญและผูสูงอายุท่ีมีสุขภาพดีและมีปญหาสุขภาพซับซอน

โดยคํานึงถึงจริยธรรมนักวจิัยและวิชาการ  

6. แสดงออกถึงภาวะผูนํา  

7. ใชขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ท่ีทันสมัยและเหมาะสมในการจัดการปญหาและพัฒนาคุณภาพ  

การพยาบาล 

8. แสดงออกถึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 วิชาแกน    9           หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะสาขา 12          หนวยกิต 

 วิชาเลือก    3          หนวยกิต    

 วิทยานิพนธ               12          หนวยกิต 

 

 

 ตลอดหลักสูตร เปนเวลา 2 ป 

 

 

 จํานวน 35,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 คาใชจายอ่ืนๆ ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 คาสมัคร 500 บาท 

 

 

ภาคทฤษฎี สอนแบบออนไซตและออนไลน  ในวันศุกร 

วนัเสาร และวันอาทิตย ณ วิทยาลัยที่เปดสอน 

ภาคปฏิบัต ิผูเขาศกึษาสามารถเลือกฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝก

ของวิทยาลัยท่ีเปดสอน 

หมายเหตุ วิทยาลัยท่ีเปดสอน ไดแก วิทยาลัยพยาบาล    

บรมราชชนนี กรุงเทพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ปรัชญาหลักสูตร 

ระยะเวลาการศกึษา 

สถานที่และเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 

คาธรรมเนียมการสมัคร 



 

 
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรหรือ

เ ทียบเท าจากสถาบันการศึกษาที่ สํ า นักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง  

2. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ
ช้ัน 1 หรือการพยาบาลช้ัน 1 ท่ีไมหมดอายุ  

3. กรณีผู เขาศึกษาไมมีสัญชาติไทย ผู เขาศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา 
และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือ
องคกรท่ีรับผิดชอบในประเทศของผูสมัคร กรณีไมมีระบบการให
ใบอนุญาตฯ ตองมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผูสมัคร 
หรือรับรองโดยหนวยงานกํากับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing 
Regulatory Authority) ในประเทศของผูสมัคร  

4. มีประสบการณในการทํางานพยาบาล/การศึกษาพยาบาล 
และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1  ป 

5. มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
5.1 มีคะแนนเฉล่ียสะสมของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา ไมตํ่ากวา 2.75 
5.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันพระบรมราชชนก

กําหนด  
5.3 ผูท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขอ 5.1 และ 5.2 

อาจได รับการพิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตาม 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีความสอดคลองกับ
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
สถาบันพระบรมราชชนก กําหนด 
 
 

1. ใบสมัครเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจําปการศึกษา 2565 

2. สําเนาวุฒิการศึกษา (สําเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรอง
การสําเร็จการศกึษา) 

3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
4. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

ผดุงครรภช้ัน 1 หรือการพยาบาลช้ัน 1 ท่ีไมหมดอายุ ในกรณีท่ีเปน
พยาบาลชาวตางชาติใหใชใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของ

ผูสมัครหรือรับรองโดยหนวยงานกํากับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล 
(Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผูสมัคร  

5. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานพยาบาล/การศึกษา
พยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสําเร็จการศึกษา
อยางนอย 1 ป 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ (เฉพาะ
ดานหนาของบัตร) หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ สําเนา 
Passport (กรณีชาวตางชาติ) 

7. สําเนาการเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี 
9. สําเนาทะเบียนบาน 
10. ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ 
11. สําเนาแสดงผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ

ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป (ถาม)ี 
12. เอกสารอ่ืน ๆ เชน ผลงานการวิจัย ผลงานนวตักรรม  

 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

 รับสมัคร  
รอบ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 
รอบ 2 วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 

 สอบสัมภาษณออนไลน  
รอบ 1 วันที่ 28 มกราคม 2566 
รอบ 2 วันที่ 22 เมษายน 2566 

 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  
รอบ 1 วันที่ 6 กมุภาพันธ 2566 
รอบ 2 วันที่ 28 เมษายน 2566 

 เปดภาคเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2566 
 
 

 กรอกใบสมัครผานเว็บไซต https://admission.pi.ac.th/ 
และ https://pbri-nurse.pi.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง 

 ชําระเงินคาสมัครผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)       
ช่ือบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เงินรายได
สถานศึกษา เลขที่บัญชี 986-8–26777-3  

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 

Master of Nursing Science Program in 

Adult and Gerontological Nursing 

 
คณะพยาบาลศาสตร สถาบนัพระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

กําหนดการรบัสมัครเขา

ระบบการรับสมัครเขา

หลักฐานในการสมัคร 

สอบถามรายละเอียดไดท่ี... 

ดร.วิไลพร ขําวงษ  

โทร : 09 5106 0280 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

เว็บไซต https://pbri-nurse.pi.ac.th 



 

 

ภาษาไทย  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

ภาษาอังกฤษ  Master of Nursing Science Program   

in Community Nurse Practitioner 

 

 

ช่ือเต็มภาษาไทย พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน) 

ช่ือเต็มภาษาองักฤษ Master of Nursing Science (Community 

Nurse Practitioner) 

ช่ือยอภาษาไทย พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) 

ช่ือยอภาษาอังกฤษ M.N.S. (Community Nurse Practitioner) 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก เช่ือวาการจัด

การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล  

เวชปฏิบัติชุมชนท่ีมีคุณภาพ ตองมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีสมรรถนะ

หลักในการพยาบาลเวชปฏิบัติและการรักษาโรคเบ้ืองตนดวยการจัดการ 

รายกรณีบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน 

ครอบคลุมท้ังในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน และเร้ือรังในชุมชน โดยใชหลักฐาน 

เชิงประจักษ รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชนท่ีมีคุณภาพ

สอดคลองกับนโยบายทางดานสุขภาพ ความตองการทางดานสุขภาพ  

และบริบทของพ้ืนท่ี การจัดการศึกษาพยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาตอง

มุงเนนผลลัพธ และกระบวนการเรียนรูที่เนนการเปล่ียนแปลงโดยผูเรียน 

เปนศูนยกลาง เพ่ือใหมหาบัณฑิตเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง มีสมรรถนะตามท่ีมาตรฐานวิชาชีพกําหนด และเปนผูนําการจัดการ

เชิงระบบเพ่ือพัฒนาบริการสุขภาพชุมชน 

 

 

 
 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร มหาบัณฑิตสามารถ 
1. ประยุกตความรูศาสตรการพยาบาล และศาสตรท่ีเก่ียวของ

กับการพยาบาล ในการออกแบบพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน
และจัดการดูแลรายกรณีในบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชน ท่ีมี
ปญหาสุขภาพที่ซับซอนในระบบบริการสุขภาพชุมชน  

2. ปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลบุคคล ครอบครัว 
กลุมคน และชุมชน ที่มีปญหาสุขภาพซับซอน โดยการจัดการรายกรณี 
และรักษาโรคเบ้ืองตน บนพ้ืนฐานแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล 
หลักฐานเชิงประจักษและมีความไวเชิงวัฒนธรรม ภายใตจรรยาบรรณ 
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ และบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปน
มนุษย 

3. ใชกลวิธีที่ เหมาะสมในการออกแบบ จัดระบบบริการ
สุขภาพชุมชนโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย และประเมิน
ผลลัพธดานสุขภาพแกบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนท่ีมีปญหา
สุขภาพซับซอน  

4. แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะหเชิงระบบ 
เพ่ือตัดสินใจแกปญหาสุขภาพท่ีซับซอนในระบบบริการสุขภาพชุมชน  

5. เลือกวิธีการสื่อสารสุขภาพที่มีประสิทธิภาพในการใหขอมูล 
ใหคําปรึกษา และเสริมสรางพลังอํานาจใหแกบุคคล ครอบครัว  
กลุมคน และชุมชน ใหมีความสามารถและศักยภาพในการดูแลสุขภาพ 

6. ทําวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและผลลัพธท่ีดีทางการพยาบาล 
สําหรับบุคคล ครอบครัว กลุมคน และชุมชนท่ีมีปญหาสุขภาพซับซอน
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพชุมชน โดยคํานึงถึงจริยธรรมนักวิจัย
และนักวิชาการ  

7. แสดงออกถึงภาวะผูนํา  
8. ใชขอมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัล 

ท่ีทันสมัยและเหมาะสมในการจัดการปญหาสุขภาพและพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล 

9. แสดงออกถึงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม   

 

 

 

 

 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

 วิชาแกน    9           หนวยกิต 

 วิชาเฉพาะสาขา 12          หนวยกิต 

 วิชาเลือก    3          หนวยกิต    

 วิทยานิพนธ               12          หนวยกิต 

 

 

 ตลอดหลักสูตร เปนเวลา 2 ป 

 

 

 จํานวน 35,000 บาท/ภาคการศึกษา 

 คาใชจายอ่ืนๆ ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 คาสมัคร 500 บาท 

 

 

ภาคทฤษฎี สอนแบบออนไซตและออนไลน ในวันศุกร  

วนัเสาร และวันอาทิตย ณ วิทยาลัยท่ีเปดสอน 

ภาคปฏิบัต ิผูเขาศึกษาสามารถเลือกฝกภาคปฏิบัติในแหลงฝก

ของวิทยาลัยท่ีเปดสอน 

หมายเหตุ วิทยาลัยที่เปดสอน ไดแก วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี กร ุงเทพ และว ิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ขอนแกน 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ปรัชญาหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา 

สถานที่และเวลาในการจัดการเรียนการสอน 

คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร 

คาธรรมเนียมการสมัคร 



 

 
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตรหรือ

เ ทียบเท าจากสถาบันการศึกษาที่ สํ า นักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง  

2. มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ
ช้ัน 1 หรือการพยาบาลช้ัน 1 ท่ีไมหมดอายุ  

3. กรณีผู เขาศึกษาไมมีสัญชาติไทย ผู เขาศึกษาตองสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา 
และไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือ
องคกรท่ีรับผิดชอบในประเทศของผูสมัคร กรณีไมมีระบบการให
ใบอนุญาตฯ ตองมีใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของผูสมัคร 
หรือรับรองโดยหนวยงานกํากับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing 
Regulatory Authority) ในประเทศของผูสมัคร  

4. มีประสบการณในการทํางานพยาบาล/การศึกษาพยาบาล 
และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ป 

5. มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีสถาบันการศึกษากําหนด 
5.1 มีคะแนนเฉล่ียสะสมของการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี

สาขาพยาบาลศาสตรหรือเทียบเทา ไมตํ่ากวา 2.75 
5.2 มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑที่สถาบันพระบรมราชชนก

กําหนด  
5.3 ผูท่ีมีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑขอ 5.1 และ 5.2 

อาจไดรับการพิจารณาใหสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษาตามดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีมีความสอดคลองกับ
คุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามท่ีคณะกรรมการบัณฑติศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 
สถาบันพระบรมราชชนก กําหนด 
 
 

 
1. ใบสมัครเขาศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

ประจําปการศึกษา 2565 
2. สําเนาวุฒิการศึกษา (สําเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรอง

การสําเร็จการศกึษา) 
3. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
4. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

ผดุงครรภช้ัน 1 หรือการพยาบาลช้ัน 1 ท่ีไมหมดอายุ ในกรณีท่ีเปน
พยาบาลชาวตางชาติใหใชใบรับรองการข้ึนทะเบียนในประเทศของ

ผูสมัครหรือรับรองโดยหนวยงานกํากับการดูแลวิชาชีพการพยาบาล 
(Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผูสมัคร  

5. หนังสือรับรองประสบการณการทํางานพยาบาล/การศึกษา
พยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสําเร็จการศึกษา
อยางนอย 1 ป 

6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ (เฉพาะ
ดานหนาของบัตร) หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ สําเนา 
Passport (กรณีชาวตางชาติ) 

7. สําเนาการเปล่ียนช่ือ นามสกุล (ถามี) 
8. สําเนาทะเบียนสมรส (ถาม)ี 
9. สําเนาทะเบียนบาน 
10. ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ 
11. สําเนาแสดงผลการสอบวัดความรูดานภาษาอังกฤษ

ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป (ถาม)ี 
12. เอกสารอ่ืน ๆ เชน ผลงานการวิจัย ผลงานนวตักรรม  

 
 
 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2566 

 รับสมัคร  
รอบ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 
รอบ 2 วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 

 สอบสัมภาษณออนไลน  
รอบ 1 วันที่ 28 มกราคม 2566 
รอบ 2 วันที่ 22 เมษายน 2566 

 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา  
รอบ 1 วันที่ 6 กมุภาพันธ 2566 
รอบ 2 วันที่ 28 เมษายน 2566 

 เปดภาคเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2566 
 

 
 

 กรอกใบสมัครผานเ ว็บไซต  https://admission.pi.ac.th/ 
และ https://pbri-nurse.pi.ac.th หรือสมัครดวยตนเอง 

 ชําระเงินคาสมัครผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)       
ช่ือบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เงินรายได
สถานศึกษา เลขที่บัญชี 986-8–26777-3  

 

 

 

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

Master of Nursing Science Program in 

Community Nurse Practitioner 

 
คณะพยาบาลศาสตร สถาบนัพระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผูสมัคร 

กําหนดการรับสมัครเขา

สอบถามรายละเอียดไดที่... 

ดร.วิไลพร ขําวงษ  

โทร : 09 5106 0280 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 

เว็บไซต https://pbri-nurse.pi.ac.th 

ระบบการรับสมัครเขา

หลักฐานในการสมัคร 
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