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1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร คือ
1.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/ สาขาพยาบาลศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง
1.3 มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง
1.4 มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี
1.5 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรณีไป
1.6 ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.7 กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.7.1 ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ
1.7.2 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรที่รับผิดชอบใน
ประเทศของผู้เข้าศึกษา กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของผู้เข้า
ศึกษา หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของ
ผู้เข้าศึกษา
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ/ สกุล ในเอกสาร
การสมัคร ไม่ตรงกัน
2.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.5 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
2.6 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุ ในข้อ 1 ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6
ถ้ามี)

2.7 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ( pBT iBT และ cBT) ที่มีคะแนน
ผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ iBT ไม่
ต่ำกว่า 45 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
สอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
2.8 ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก 26120 (เอกสารต้องลงวัน ที่ส่ง เอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้น จะถือว่า
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก
3.1 ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไป (ตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด)
3.2 สอบสัมภาษณ์วิชาการ โดยให้ส่ง Concept paper 1 หน้ากระดาษ A4 (ประกอบด้วยหัวข้อ: ชื่อเรื่อง
วิจัย ผู้วิจัย แนวคิดโดยย่อของที่มาของปัญหา/ความสำคัญ/เหตุผลของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ระเบียบ
วิ ธ ี ว ิ จ ั ย โดยย่ อ และการนำผลงานไปใช้ ป ระโยชน์ ) ก่ อ นวั น สั ม ภาษณ์ ภ ายในวั น ที ่ ก ำหนด ที ่ email:
duangduan@g.swu.ac.th
4. กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ
วัน เดือน ปี
รายการ
24 เมษายน 2565 หรือ ประเมินทักษะภาษาอังกฤษทั่วไปสำหรับ
29 พฤษภาคม 2565
ผู้ที่ไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษและไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ (ผู้สมัครสามารถเลือกวันประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษได้ตามวันที่ระบุ)
27 พฤษภาคม 2565
ผู้สมัครส่ง Concept paper
1 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศสถานที่และรูปแบบการสอบ
สัมภาษณ์วิชาการ
5 มิถุนายน 2565
สอบสัมภาษณ์วิชาการ
10 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์วิชาการ
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หมายเหตุ
1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
- ผศ.ดร.ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล (ประธานหลักสูตรฯ) Email: duangduan@g.swu.ac.th
โทร.086-3655033
- นางสาวนันธิยา รักซ้อน (เลขานุการหลักสูตรฯ) Email: nuntiya@g.swu.ac.th โทร.087-6194825
2. ผู้สมัครจะต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและดูเลขที่นั่งสอบภายใน
7 วัน
3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และต้องชำระเงินก่อน
เวลา 22.00 น.
4. ผู้สมัครดำเนินการซื้อเหรียญ หลังจากชำระเงินรอไม่เกิน 3 วันทำการถึงจะสามารถนำเหรียญไปใช้
สมัครได้ ก่อนทำการสมัครรบกวนศึกษาคู่มือการสมัครให้ละเอียด
https://admission.swu.ac.th/admissions2/file_uploads/manual/03_Manual_PDF_new.pdf

