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หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 
 

1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
 1.1  ชื่อหลักสูตร 
  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล 
  Master of Nursing Science Program in Nursing Administration 
 

 1.2  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล) 
       ชื่อย่อ: พย.ม. (การบริหารทางการพยาบาล) 
   ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Nursing Administration) 
       ชื่อย่อ: M.N.S. (Nursing Administration) 
 

 1.3  วิชาเอก  การบริหารทางการพยาบาล 
 

 1.4  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต 
 

 1.5  รูปแบบของหลักสูตร 
 1.  รูปแบบ เป็นหลักสูตรปริญญาโทตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์พ.ศ. 2560 
 2.  ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.  การรับเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 4.  การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

2.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่จะเป็นผู้บริหารและผู้น าในวิชาชีพการพยาบาล ให้มีความสามารถดังต่อไปน้ี 
 2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 มีความสามารถ ดังน้ี 
  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น สามารถชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม 
และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารทางการพยาบาลอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของนัก
บริหารและกฎหมาย 
  2)  มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีการพยาบาล และทฤษฎีที่
เก่ียวข้องไปใช้ในการบริหารองค์กรพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน 



2 
 

  3)  คิดวิเคราะห์เชิงระบบทั้งระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับสากลที่น าไปสู่การสร้างสรรค์รูปแบบการ
แก้ไขปัญหาและวางแผนการจัดการการบริการการพยาบาลที่ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้บริการ
สุขภาพทั้งระดับตลาดปัจจัยและตลาดผู้บริโภค 
  4)  เป็นผู้บริหารการพยาบาลทีเ่น้นการท าวิจัย โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนการใช้ผลการวิจัยที่น าไปสู่การ
แก้ปัญหาสุขภาพของผู้ใช้บริการสุขภาพและการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมี
มาตรฐาน 
  5)  เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ โดยมุ่งให้มีการออกแบบการบริหารและการจัดการการบริการการ
พยาบาลที่มีคุณภาพแข่งขันได้ และสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  6)  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพและสังคม มีทักษะในการท างานเป็นทีมและการ
ร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
 2.2  ผู้ส าเร็จการศึกษาในแผน ข มีความสามารถ ดังน้ี 
  1)  มีคุณธรรม จริยธรรม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น สามารถชี้น าความถูกต้องและสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม 
และมีทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการบริหารทางการพยาบาลอยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของนัก
บริหาร และกฎหมาย 
  2)  มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ทฤษฎีการพยาบาล และทฤษฎีที่
เก่ียวข้องไปใช้ในการบริหารองค์กรพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน และการพัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ใน
ประชาคมอาเซียน 
  3)  คิดวิเคราะห์เชิงระบบทั้งระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับสากลที่น าไปสู่การสร้างสรรค์รูปแบบการ
แก้ไขปัญหาและวางแผนการจัดการการบริการทางการพยาบาลที่ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการสุขภาพทั้งระดับตลาดปัจจัยและตลาดผู้บริโภค 
  4)  เป็นผู้บริหารการพยาบาลที่เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการท าโครงการที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีมาตรฐาน 
  5)  เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงที่มีวิสัยทัศน์ โดยมุ่งให้มีการออกแบบการบริหารและการจัดการการบริการการ
พยาบาลที่มีคุณภาพแข่งขันได้ และสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  6)  พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพและสังคม มีทักษะในการท างานเป็นทีมและการ
ร่วมมือกับทีมสุขภาพและผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ  
 

3.  ระบบการจัดการศึกษา 
 3.1 ระบบ 
   เป็นระบบทวิภาค ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ.2560 
 3.2  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   มีการเทียบเคียงหน่วยกิตได้ตามระเบียบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์โดยให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
เกณฑ์ต่างๆ  ที่ก าหนดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
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4. การด าเนินการหลักสูตร 
 4.1  วัน-เวลา ในการด าเนินการสอน 
   1)  จัดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   2)  จัดสอนในเวลาราชการตามตารางเวรหยุดของนักศึกษา 
 4.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1)  มีคุณสมบัติตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ 09/021/2561  เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวดที่ 4 ข้อ 18) 
  2)  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล หรือเทียบเท่า  
  3)  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 
  4)  เป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
  5)  มีประสบการณ์ในการท างานเป็นพยาบาลวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเคยท าหน้าที่หัวหน้าเวร 
หัวหน้า/ ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย หรือต าแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลต าแหน่งอื่นๆ มาอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันที่
สมัครเข้าศึกษา 
  6)  มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด 
  7)  กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
หรือเทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาการพยาบาลหรือองค์กรที่รับผิดชอบในประเทศ
ของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้สมัคร หรือรับรองโดย
หน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร 
 4.3  ระบบการศึกษา   แบบชั้นเรียน 
 4.4  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ 09/021/ 2561 เรื่อง ระเบียบ
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (หมวดที่ 12 และหมวดที่ 13)  
 

5. โครงสร้างหลักสูตร 
 5.1   จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกิต          
 5.2  โครงสร้างหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
วิชาแกน 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะสาขาวิชา 14 หน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต - หน่วยกิต 
การค้นคว้าอิสระ - หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

รวม 38 หน่วยกิต 38 หน่วยกิต 
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 5.3  รายวิชา 
   5.3.1  รายวิชาในหมวดวิชาแกน 
   แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เรียนจ านวน   9 หน่วยกิต  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
100500 ทฤษฎีการพยาบาล 

Nursing Theory 
2(2-0-4) 

 
100501   สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล              

Statistics and Research in Nursing 
3(2-2-5) 

 
100502 
 

การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาลและการจัดการทางการพยาบาล 
Developing Leadership in Nursing and Nursing Management 

1(1-0-2) 
 

100503 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการบริหารบริการสุขภาพ  
Legal and Ethical Issues in Health Care Management 

1(1-0-2) 

100504 นโยบายและระบบสุขภาพกับการบริการการพยาบาล  
Health Policy, Health System and Nursing Service  

2(2-0-4) 

   

  5.3.2  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา  
1) แผน ก แบบ ก ๒ เรียนจ านวน ๑๔ หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

101501 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงินทางการพยาบาล  
Health Economics and Financial Management in Nursing 

2(1-2-3) 
 

101502 การบริหารจัดการองค์กรพยาบาล  
Nursing Organization Management 

2(2-0-4) 
 

101503 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลเชิงสรา้งสรรค ์
Creative Nursing Personnel Management   

1(1-0-2)     
 

101504 ระบบสารสนเทศทางการบริหารการพยาบาล  
Informatics Nursing in Administration                       

1(1-0-2) 
 

101505 ปฏิบัติการบริหารองค์กรพยาบาล  
Nursing Organizational Management Practicum  

3(0-9-6) 

101506 กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางการพยาบาลที่สร้างสรรค์คุณภาพ  
Strategic Innovation Management for Nursing Quality 

2(2-0-4) 

101507 ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล  
Nursing Personnel Management Practicum  

3(0-9-6) 
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2) แผน ข เรียนจ านวน 20 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
101501 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการจัดการการเงินทางการพยาบาล  

Health Economics and Financial Management in Nursing 
2(1-2-3) 

101502 การบริหารจัดการองค์กรพยาบาล  
Nursing Organization Management 

2(2-0-4) 

101503 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลเชิงสรา้งสรรค ์
Creative Nursing Personnel Management   

1(1-0-2)                              

101504 
 

ระบบสารสนเทศทางการบริหารการพยาบาล  
Informatics Nursing in Administration                       

1(1-0-2) 

101505 ปฏิบัติการบริหารองค์กรพยาบาล  
Nursing Organizational Management Practicum 

3(0-9-6) 

101506 กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางการพยาบาลที่สร้างสรรค์คุณภาพ  
Strategic Innovation Management for Nursing Quality 

2(2-0-4) 

101507 ปฏิบัติการบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาล  
Nursing Personnel Management Practicum  

3(0-9-6) 

101508 สัมมนาการบริหารการพยาบาล 
Seminar in Nursing Administration 

2(2-0-4) 

101509 การจัดการระบบสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ      
Health System Management for Health Promotion              

4(2-6-8)  

 

 3) วิทยานิพนธ์/ ค้นคว้าอิสระ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
100599 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๒)  

Thesis 
12 หน่วยกิต 

100597 การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
Independent Study  

6 หน่วยกิต 

 

 4) รายวิชาในหมวดวิชาเลือก  
 ให้เลือกรายวิชาการพยาบาลในคลินิกเฉพาะสาขาวิชาที่เลือกสรรไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต ดังน้ี             
  (1)  แผน ก แบบ ก ๒  เรียนจ านวน  3  หน่วยกิต  (2)  แผน ข       เรียนจ านวน  3  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
102500 การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง 

Advanced Adult Nursing 
3(2-3-6) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 

102501 การพยาบาลชุมชนขั้นสูง                                                                        
Advanced Community Nursing 

3(2-3-6) 

102502 การพยาบาลจิตสังคมขั้นสูง 
Advanced Psychosocial Nursing 

3(2-3-6) 

102503 การพยาบาลเด็กป่วยและครอบครัว 
Nursing Care for Children and Family Experience Illness 

3(2-3-6) 

102504 การพยาบาลมารดา-บิดา ทารก และครอบครัว 
Nursing Care for Parent-Newborn and Their Family 

3(2-3-6) 

102505 ภาวะสุขภาพและการพยาบาลนานาชาติ  
International Health and Nursing 

2(2-0-4) 

102506 การสื่อสารสุขภาพ  
Health Communication 

3(2-2-6) 

102507 ระบบการจัดการบริการผู้สูงอายุและการบริการแบบประคับประคอง 
Elderly Services and Palliative Care Services Management  Systems                                 

3(2-2-6) 

หมายเหตุ :      นักศึกษาอาจเลือกจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หรือ
มหาวิทยาลัย/ วิทยาลัยอื่น  ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์                     
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แล้วแต่กรณี



1 

6.  แผนการศึกษา: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทางการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 13    ปกีารศึกษา 2561 

ภาคการศึกษา รายวิชาแผน ก แบบ ก 2 รายวิชาแผน ข  

ปี 1  ภาคที ่1 101502 การบริหารจัดการองค์กรพยาบาล 2(2-0-4) 101502 การบริหารจัดการองค์กรพยาบาล  2(2-0-4)  

16 มีนาคม 2562 100500 ทฤษฎีการพยาบาล  2(2-0-4) 100500 ทฤษฎีการพยาบาล                                    2(2-0-4)  

ถึง 100501 สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5) 100501 สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3(2-2-5)  

กรกฎาคม 2562 101506 กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางการพยาบาลที่
สร้างสรรค์คณุภาพ  

2(2-0-4) 101506 กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางการพยาบาลที่
สร้างสรรค์คณุภาพ  

2(2-0-4)  

 100504 นโยบายสุขภาพกับการบริการการพยาบาล 2(2-0-4) 100504 นโยบายสุขภาพกับการบริการการพยาบาล 2(2-0-4)  

 100503 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการบริหารบริการ
สุภาพ 

1(1-0-2) 100503 ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมในการบริหารบริการ
สุภาพ 

1(1-0-2)  

 

จ านวนหน่วยกิตรวม  12(11-2-23) จ านวนหน่วยกิตรวม  12(11-2-23) 
 

ปี 1 ภาคที่ 2 101504 ระบบสารสนเทศทางการบริหารการพยาบาล 1(1-0-2) 101504 ระบบสารสนเทศทางการบริหารการพยาบาล 1(1-0-2)  

สิงหาคม 2562 
ถึง 

100502 การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาลและการจัดการ
ทางการพยาบาล  

1(1 -0- 2) 100502 การพัฒนาภาวะผู้น าทางการพยาบาลและการจัดการ
ทางการพยาบาล  

1(1-0-2)  

ธันวาคม 2562 101503 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลเชิงสรา้งสรรค ์  1(1-0-2) 101503 การบริหารบุคลากรทางการพยาบาลเชิงสรา้งสรรค ์  1(1-0-2)  
 

101501 เศรษฐศาสตร์สขุภาพและการจัดการการเงินทางการ
พยาบาล 

2(1-2-3) 101501 เศรษฐศาสตร์สขุภาพและการจัดการการเงินทางการ
พยาบาล 

2(1-2-3)  

 100599 วิทยานิพนธ์  3  หน่วยกิต 100597 การค้นคว้าอิสระ 2  หน่วยกิต  

 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

  
5(4-2-9) 

3 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม 

  
5(4-2-9) 

2 หน่วยกิต 7 
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ภาคการศึกษา รายวิชาแผน ก แบบ ก 2 รายวิชาแผน ข  

ปี 2 ภาคที่ 3 101505 ปฏิบัติการบริหารองค์กรพยาบาล 3(0-9-6) 101505 ปฏิบัติการบริหารองค์กรพยาบาล 3(0-9-6)  
มกราคม 63 102xxx วิชาเลือก  3(2-3-6) 101508 สัมมนาการบริหารการพยาบาล 2(2-0-4)  

ถึง 100599 วิทยานิพนธ์  3 หน่วยกิต 102xxx วิชาเลือก  3(2-3-6)  
พฤษภาคม 63   100597 การค้นคว้าอิสระ 2  หน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวม 
  

6(2-12-12) 
3  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวม  
 

8(4-12-16) 
2  หน่วยกิต 

 

ปี 2  ภาคที ่4 101507 ปฏิบัติการบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาล 3(0-9-6) 101507 ปฏิบัติการบริหารงานบุคลากรทางการพยาบาล 3(0-9-6)  
พฤษภาคม 63 100599 วิทยานิพนธ์ 3  หน่วยกิต 101509  การจัดการระบบสขุภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 4(2-6-8)  

ถึง   100597 การค้นคว้าอิสระ 2  หน่วยกิต  
กรกฎาคม 63 จ านวนหน่วยกิตรวม 3(0-9-6)  จ านวนหน่วยกิตรวม 7(2-15-14)  

  3  หน่วยกิต  2  หน่วยกิต  

ปี 2  ภาคที ่5 100599 วิทยานิพนธ์ 3  หน่วยกิต    
พฤษภาคม 63 จ านวนหน่วยกิตรวม 3  หน่วยกิต    

 รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 38 หน่วยกิต 8 
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7. ค าแนะน าในการรับสมัครและการซื้อใบสมัคร  
รอบการรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง สมัครทางไปรษณีย ์ หลักฐานการรับสมัคร  

รอบที่ 1 วันที่  28  กุมภาพันธ์ ถึง  1 มีนาคม  2562 วันที่  28  กุมภาพันธ์ ถึง  1 มีนาคม  2562
ประทับตราไปรษณีย์ลงวันที่ 1 มีนาคม  2562 

1)  ใบสมัคร  
2)  รูปถ่าย 1 น้ิว จ านวน 4 รูป (เขยีนชื่อ – สกุล ด้านหลังรูป)  
3)  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ  
4)  ส าเนาใบทะเบียนสมรส / ใบเปล่ียนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่
ชื่อ - สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน)  
5)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตร ี
และส าเนาปริญญาบัตร พร้อมฉบับจริง   
6)  ใบรับรองแพทย ์ 
7)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ            
การผดุงครรภ ์ชั้น 1  
8)  ส าเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล  
9) ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
หมายเหต:ุ 
(1) ให้ผู้สมัครเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนาเอกสารด้วยตนเอง

ทุกฉบับ ทั้งน้ีวิทยาลัยฯ จะไม่คืนหลักฐานและเอกสารการ
สมัครทั้งหมดที่รับไว ้
(2) ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จะต้อง

น าเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อส านักทะเบียนและประมวลผล 
ในวันลงทะเบียน  
 

 

รอบที่ 2 วันที่ 4  มีนาคม ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2562 วันที่ 4  มีนาคม ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2562 
ประทับตราไปรษณีย์ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

รอบที่ 3 วันที่ 11 มีนาคม ถึง วันที่ 14  มีนาคม 2562 วันที่ 11 มีนาคม ถึง วันที่ 14  มีนาคม 2562 
ประทับตราไปรษณีย์ลงวันที่ 14  มีนาคม 2562 

ขั้นตอนการสมัคร 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จาก  
เว็บไซด ์:  http://www.slc.ac.th 
พร้อมกรอกใบสมัคร และช าระค่าธรรมเนียม
สมัครสอบ  500  บาท 
ได้ที่ :- 
      จันทร์ – ศุกร์ (08.00-16.00 น). 
          ณ ส านักวิชาการและบัณฑิตศึกษา  
      เฉพาะวันเสาร์ (09.00-15.00 น.) 
         ณ  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  
              วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จาก  
เว็บไซด ์:  http://www.slc.ac.th 
พร้อมกรอกใบสมัคร และช าระเงินค่าธรรมเนียม
สมัครสอบ  500 บาท โดยโอนผ่านธนาคารโดย
ใช้ใบช าระเงินค่าสมัครสอบ  (ดังเอกสารแนบ) 
2. ส่งใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานการสมัครและ
เอกสารการโอนเงิน มาที่ 

คุณปัทม์ฐมา  บุญประเสริฐ 
ส านักวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

9 

http://www.slc.ac.th/
http://www.slc.ac.th/
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8.  การสอบคัดเลือก 
 8.1  วิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 รอบ ดังน้ี   
 รอบที่ 1  วันเสาร์ที่  2  มีนาคม   2562  

รอบที่ 2  วันเสาร์ที่  9  มีนาคม  2562 
รอบที่ 3  วันศุกร์ที่  14  มีนาคม  2562   

ซึ่งมีรายละเอียดการสอบดังตารางข้างล่างน้ี  
  8.1.1  สอบข้อเขียน 

วิชาที่สอบ เวลาที่สอบ สถานที่สอบ 
1)  ภาษาอังกฤษ เวลา 9.00 – 10.00 น. ห้องประชุม 3  

อาคารราชัยวิถี  
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 

2)  ภาษาไทย เวลา 10.00-11.00 น. 
3)  ความรู้ด้านการบริหารทางการพยาบาล เวลา 11.00-12.00 น. 

  8.2.2  สอบสัมภาษณ์         เวลา 13.00 16.00 น. 
 8.2  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ ส านักวิชาการและบัณฑิตศึกษา หรือ www.slc.ac.th   
 รอบที่ 1  วันจันทร์ที่ 4  มีนาคม   2562  

รอบที่ 2  วันจันทร์ที่  11  มีนาคม  2562 
    รอบที่ 3  วันศุกร์ที่  15   มีนาคม  2562 

9.  การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 
 9.1  การขึ้นทะเบยีนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 09/021/2561 
เรื่อง ระเบียบวิทยาลัยเซนต์หลุยส ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  
 9.2  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000.00 บาท ทั้งน้ีไม่รวม การศึกษาดูงานต่างประเทศ และเอกสารต าราเรยีน 
 

10. เปิดภาคการศึกษา    
 ปฐมนิเทศและเปิดเรียน  วันที่ 16  มีนาคม  2562 เวลา 08.00-16.00 น. 
 

11. อ านวยการสอนโดย 
1)  รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ ประธานหลักสูตร   
2)  ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ  
3)  ดร.ปานตา  อภิรักษ์นภานนท์ 
และคณาจารย์ประจ าวิทยาลัยเซนต์หลุยส์   
 
 

http://www.slc.ac.th/
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12. แผนที่วิทยาลัย 
 
 

สถานที่ตั้งวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  
ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 การเดินทาง 
รถไฟฟ้า BTS  (สถานีสุรศักดิ์) และรถประจ าทางสาย  17  77 และ149 

 

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร  
กรุณาติดต่อที่ 

ส านักวิชาการและบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
โทรศัพท์(02) 675–5304 ถึง 12   ตอ่ 3116  โทรสาร (02) 675-5313  และที่ www.slc.ac.th 

 

 

http://www.slc.ac.th/

