
 

หลกัสูตร   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต                                      คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี

ภาควชิา    พยาบาลศาสตร         

เปดรบัสมคัร   6  สาขาวิชา   คอื   

   

1. สาขาวชิา  การพยาบาลเด็ก  (ภาคปกติ)                          รหสัในการสมคัร 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  แผน ก (2)  จาํนวน     10     คน 

     (เปดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 1) 

 

2. สาขาวชิา  การพยาบาลผูใหญ  (ภาคปกต)ิ                      รหสัในการสมคัร 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  แผน ก (2)  จาํนวน     16     คน 

     (เปดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 1) 

 

3. สาขาวชิา  การพยาบาลเวชปฏบิตัิชมุชน  (ภาคปกต)ิ       รหสัในการสมัคร 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  แผน ก (2)   จาํนวน     18     คน  

     (เปดรับสมัครรอบท่ี 1 และรอบท่ี 2) 

 

4. สาขาวชิา  การพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ (ภาคปกต)ิ  รหสัในการสมคัร 

    จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  แผน ก (2)   12 คน  

     (เปดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 1) 

  

5. สาขาวชิา  การพยาบาลผูสงูอาย ุ(ภาคปกต)ิ                     รหสัในการสมคัร 

    จาํนวนที่คาดวาจะรบัตลอดปการศกึษา  แผน ก (2)   10 คน  

     (เปดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 2) 

 

6. สาขาวชิา  การผดงุครรภ (ภาคปกต)ิ                               รหสัในการสมคัร 
จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  แผน ก(2)  จาํนวน     8     คน 

     (เปดรับสมัครเฉพาะรอบที่ 1) 

 

 
คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร   
 
 1.  รับสมคัรเฉพาะผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลวและสมัครไดเพยีง 1 สาขาสําหรับผูสมคัรแตละคน  

2.     คุณสมบตัขิองผูมีสิทธิ์สมัคร  
    2.1   แผน ก แบบ ก(2)  
   1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพยาบาลและผดุงครรภ หรอืพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ 
    ประกาศนยีบตัรทางการพยาบาลเทียบเทาปริญญาตรี   

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.50  
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชัน้ 1 หรือการพยาบาลชัน้ 1   

          (ตองสงสาํเนาใบประกอบวชิาชพีฯ เมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย)  

4. มีประสบการณการทํางานในดานการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบรหิารการพยาบาลหลังจาก 
  สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีอยางนอย 1 ป โดยนบัถึงวนัยืน่ใบสมัคร 

          (ตองสงเอกสารรบัรองประสบการณเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

     5.  กรณีผูสมัครยังไมมีหนังสือขออนุมัติลาศกึษาตอจากตนสังกัด ใหยืน่หนงัสอืขออนมุตัมิาสมคัรสอบจากตนสังกัด 

          พรอมยื่นใบสมัครดวย 

 

2 2 2 5 M G 0 0 

2 2 2 6 M G 0 0 

 2 2 1 6 M G 0 0 

 

2 2 1 7 M G 0 0 

 

2 2 1 8 M G 0 0 

 

 
2 2 1 9 M G 0 0 

 



6. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL   
Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 
คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย
ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ   
ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 

7. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผาน
อาจารยผูรับผิดชอบการสอบคดัเลือกของหลักสูตรสาขาวิชากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนมุัติสมคัรสอบ
ไดท่ี  http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

8. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากเกณฑดังกลาว  อาจไดรบัการพิจารณาคัดเลือกใหสมัครเขาศึกษาตามดุลยพนิิจ 
  ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  และคณบดบีัณฑิตวิทยาลยั 

3.  ผูสมัครสอบเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตองสงหนงัสือรับรองประกอบการสมัครเขาศึกษาตอระดบัปริญญาโท จํานวน 3 ฉบบั โดยผู
รับรอง  3  กลุม  ไดแก 

1. หัวหนาหนวยงาน ระดบัสูง / ระดับตน 
2. อาจารยผูสอน / เคยสอน 
3. ผูรวมงาน 

 
เมื่อผูประเมนิกรอกรายละเอียดครบถวนแลวโปรดใสซองปดผนึกรวมใบรบัรองท้ัง 3 ใบ  
สงไปท่ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 อ.ราชเทวี กทม. 10400  
โทรศัพท  0 2201 2018   โทรสาร 0 2201 1673 โดยผูสมัครตองมีหลักฐานท้ังหมดในวนัสมัครสอบขอเขยีน 

 แบบฟอรมหนังสือรับรองนี้  ผูสมัครสามารถ Download  ไดท่ี  www.grad.mahidol.ac.th 
 ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมเปดสอนหากคัดเลือกนักศึกษาไดจํานวนต่ํากวาจํานวนท่ีคาดวาจะรบัแตสามารถ 
       เลื่อนไปศึกษาในปการศึกษาถัดไปได 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (สาขาวิชาการพยาบาลเดก็)  (2216MG00)   
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลเด็ก 

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั ณ  สํานกังานบัณฑิตวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดการสอบ  (สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ) (ภาคปกต)ิ  (2217MG00)      
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลผูใหญ 

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั ณ  สํานกังานบัณฑิตวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฎบิตัิชมุชน) (ภาคปกต)ิ  (2218MG00) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 

 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 15.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 15.30 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอยีดการสอบ  (สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ) (ภาคปกต)ิ  (2219MG00) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

  8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั ณ  สํานกังานบัณฑิตวิทยาลยัสาขาทุกแหง 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (สาขาวิชาการพยาบาลผูสงูอาย)ุ (ภาคปกต)ิ  (2225MG00)  
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการพยาบาลผูสูงอาย ุ

8.30 – 11.30 น. 

11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th 
หรือประกาศบณัฑิตวทิยาลัย ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทกุแหง 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (สาขาวิชาการผดงุครรภ) (ภาคปกต)ิ  (2226MG00) 
(ผูสมัครตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมัคร) 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 

 

วชิาทีส่อบ เวลาทีส่อบ 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาการผดงุครรภ 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

13.30 – 16.30 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือ
ประกาศบณัฑติวทิยาลยั ณ  สํานกังานบัณฑิตวิทยาลยัสาขาทุกแหง 



 

โครงสรางหลกัสูตร 
 
        หนวยกติ
แผน ก แบบ ก(2)   

หมวดวิชาแกน                                                                                                                                                    9   

หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                                 12 

หมวดวิชาบังคบั (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิัตชิุมชน (ภาคปกติและภาคพเิศษ))                                                      14    

หมวดวิชาเลือก                                                                                                                                                    3   

วิทยานิพนธ                                                                                                                                                       12  
 
        หนวยกติ
หมวดวชิาแกน   

1.  สาขาวชิาการพยาบาลเดก็    

RANS 600 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัและการใชผลการวิจยั            3(3-0-6)   

RANS 603 สถิติ                               2(1-2-3)  

RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง            2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล         2(2-0-4)  

2.  สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ    

RANS 600 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัและการใชผลการวิจยั            3(3-0-6)   

RANS 603 สถิติ                 2(1-2-3) 
RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง        2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล         2(2-0-4)  

3.  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฎบิตัชิมุชน  (ภาคปกตแิละภาคพเิศษ)  

RANS 600 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัและการใชผลการวิจยั         3(3-0-6)   

RANS 603 สถิติ                        2(1-2-3)  

RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง       2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล       2(2-0-4)  

4.  สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ  (ภาคปกต)ิ   

RANS 600 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัและการใชผลการวิจยั          3(3-0-6)   

RANS 603 สถิติ                  2(1-2-3)  

RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง         2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล           2(2-0-4)  

5.  สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอาย ุ

RANS 600 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัและการใชผลการวิจยั          3(3-0-6)   

RANS 603 สถิติ                  2(1-2-3)  

RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง         2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล           2(2-0-4)  

6.  สาขาวชิาการผดงุครรภ 

RANS 600 วิทยาระเบยีบวิธวีิจยัและการใชผลการวิจยั          3(3-0-6)   

RANS 603 สถิติ                  2(1-2-3)  

RANS 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง         2(2-0-4)  

RANS 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผูนําทางการพยาบาล           2(2-0-4)  

 

 



     หมวดวชิาบงัคบั   

1. สาขาวชิาการพยาบาลเดก็    

RAPN  501 การประเมินภาวะสุขภาพเด็กขัน้สูง            2(1-2-3) 

RAPN  512 วทิยาศาสตรสุขภาพ                                                                                3(3-0-6) 

RAPN  513 การพยาบาลสุขภาพเด็กดีและกลุมเส่ียง                                                               2(2-0-4) 

RAPN  514 การพยาบาลเด็กปวยวิกฤตและเรื้อรัง                                                               2(2-0-4) 

RAPN  515 ปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุน                                                                         2(2-0-4) 

2.  สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ    

RAAN 516 วิทยาศาสตรสุขภาพ                                                                               3(3-0-6) 

RAAN 517 การประเมินสุขภาพขึ้นสูงในผูใหญและผูสูงอาย ุ      2(1-2-3) 

RAAN 518 การพยาบาลผูใหญเจ็บปวยวิกฤตและเรื้อรัง  ๑             2(2-0-4) 

RAAN 519 การพยาบาลผูใหญเจ็บปวยวิกฤตเร้ือรัง  ๒           2(2-0-4) 

RAAN 520 ปฎิบตัิการพยาบาลในผูใหญเจบ็ปวยวิกฤตและเรื้อรัง         3(0-12-3) 

3.  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน  (ภาคปกต)ิ  

RACN 509 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาสําหรับพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน       3(3-0-6) 

RACN  502 การรักษาพยาบาลปฐมภมูิ                                         2(2-0-4) 

RACN 510 ปฏิบตัิการพยาบาลเวชปฏบิัติชมุชน                                               3(0-12-3) 

RACN 511 บูรณาการการพยาบาลครอบครัวและชุมชน       4(4-0-8) 

RACN 512 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง                    2(1-2-3) 

4.  สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ  (ภาคปกตแิละภาคพเิศษ)  

RAMH 666 พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษยและจิตเภสัชวิทยา         3(3-0-6) 

RAMH 508 การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงในการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                              2(1-2-3) 

RAMH 501 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 1                                         2(2-0-4) 

RAMH 503 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2                                         2(2-0-4) 

RAMH 507 ปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                                                 3(0-12-3) 

5.  สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอาย ุ

RAGN 504 วิทยาศาสตรสุขภาพ                                                                                                  3(3-0-6) 

RAGN 505 การประเมินสุขภาพขั้นสูงในผูสูงอายุ                                                                               2(1-2-3) 

RAGN 501 การสรางเสรมิสุขภาพผูสูงอายุ                                                                               2(2-0-4) 

RAGN 502 ปฏิบตัิการพยาบาลผูสูงอายเุจบ็ปวยเฉียบพลันและเรื้อรัง                                                     3(0-12-3) 

RAGN 503 การพยาบาลผูสูงอายุเจ็บปวยเฉียบพลันและเรื้อรงั                                                       2(2-0-4) 

6.  สาขาวชิาการผดงุครรภ      

RANM 501 วิทยาการอนามยัเจริญพนัธุ                                                                                             3(3-0-6) 

RANM 502 การประเมินสุขภาพขั้นสูงสําหรบัผดุงครรภ                                                                        2(2-0-4) 

RANM 503 การผดุงครรภ 1                                                                                                         2(2-0-4) 

RANM 504 การผดุงครรภ 2                                                                                                         2(2-0-4) 

RANM 505 ปฏิบตัิการผดุงครรภ                                                                                         3(0-12-3) 

      หมวดวชิาเลอืก   

1.  สาขาวชิาการพยาบาลเดก็    

RANS 542 แนวคดิและการพฒันาบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง                3(1-8-4) 

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล                                          3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดูแลสุขภาพท่ีบาน                             3(3-0-6) 



RANS  564 การสอนในคลินิก                                                          3(2-4-5) 

RANS  681 การบริหารทางการพยาบาล                       3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล        3(2-2-5) 

2.  สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ    

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล              3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดูแลสุขภาพท่ีบาน        3(3-0-6) 

RANS  564 การสอนในคลินิก                                                     3(2-4-5) 

RANS  542 แนวคดิและการพฒันาบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง                                                      3(1-8-4) 

RANS  681 การบริหารทางการพยาบาล                                     3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล        3(2-2-5) 

3.  สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฎบิตัชิมุชน  (ภาคปกต)ิ  

RANS  542 แนวคดิและการพฒันาบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง                                                      3(1-8-4) 

RANS  548 แนวคดิการพยาบาลสาธารณภยั                                                                                        3(2-3-5) 

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล                  3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดูแลสุขภาพท่ีบาน               3(3-0-6) 

RANS  564 การสอนในคลินิก                                          3(2-4-5) 

RANS  681 การบริหารทางการพยาบาล                              3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล                   3(2-2-5) 

4.  สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ  (ภาคปกต)ิ    

RANS  550 สัมมนาความผิดปกติทางจติ                              3(3-0-6) 

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล        3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดูแลสุขภาพท่ีบาน                           3(3-0-6) 

RANS  564 การสอนในคลินิก                                 3(2-4-5) 

*RANS  542 แนวคดิและการพัฒนาบทบาทผูปฏบิัติการพยาบาลข้ันสูง                                                     3(1-8-4) 

RANS  681 การบรหิารทางการพยาบาล                                                    3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล       3(2-2-5) 

5.  สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอาย ุ

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล        3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดูแลสุขภาพท่ีบาน                           3(3-0-6) 

RANS  564 การสอนในคลินิก                                 3(2-4-5) 

RANS  542 แนวคดิและการพฒันาบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง                                                     3(1-8-4) 

RANS  681 การบริหารทางการพยาบาล                                                    3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล       3(2-2-5) 

6.  สาขาวชิาการผดงุครรภ 

RANS  561 การแพทยทางเลือกและการบําบัดเสริมทางการพยาบาล        3(3-0-6) 

RANS  562 แนวคดิการพยาบาลดูแลสุขภาพท่ีบาน                           3(3-0-6) 

RANS  564 การสอนในคลินิก                                 3(2-4-5) 

RANS  681 การบริหารทางการพยาบาล                                                    3(2-4-5) 

RANS  688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล       3(2-2-5) 

RANS  542 แนวคดิและการพฒันาบทบาทผูปฏิบตัิการพยาบาลข้ันสูง                                                    3(1-8-4) 

วทิยานพินธ 

RANS 698 วิทยานพินธ                                                                                                                        12(0-36-0)      



   นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกนี้แลว นักศกึษาสามารถเลือกลงทะเบยีนเรยีนรายวิชาอ่ืนๆท่ีเปดสอนในระดบับัณฑิตศึกษาของ

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ไดตามความสนใจและตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือ

อาจารยท่ีปรึกษาเห็นสมควร  

* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 
 

จุดเดนของหลกัสูตร  
  

 สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ (ภาคปกต)ิ 
 มุงเนนใหผูสําเรจ็การศึกษามีศักยภาพสูงท้ังเชิงวชิาการ และปฏบิตัิการพยาบาลเด็กทุกวัยท้ังท่ีมีสุขภาพดีหรือเจบ็ปวย  
อาจารยมีศักยภาพสูงทางวชิาการและการวิจยั  รวมท้ังมีความเชีย่วชาญทางคลินิกท่ีไดรบัวุฒบิัตรแสดงความรู  ความชํานาญ
เฉพาะทางการพยาบาลเด็กจากสภาการพยาบาล  และมีผูปฏิบตัิการพยาบาลขั้นสูง  (Advance Practice Nurse-APN)  
รวมสอนในการฝกภาคปฏิบตั ิ
 
 สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ (ภาคปกต)ิ 
 มุงเนนการผลิตผูนําทางการพยาบาลท่ีมีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของอยางลึกซึ้ง มีความสามารถ
ในการปฏบิัติการพยาบาลขั้นสูงโดยใชความรูและหลักฐานเชิงวิชาการเปนฐานในการปฏิบตัิการพยาบาลผูใหญท่ีเจบ็ปวย
วิกฤต ท่ีเจบ็ปวยเรื้อรังหรือท่ีมีโรคมะเร็ง ซึ่งผูเขาศึกษาสามารถเลอืกเรียนไดในกลุมใดกลุมหนี่งท่ีสนใจ 
 
 สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน (ภาคปกต)ิ 
 มุงเนนการผลิตผูนําทางการพยาบาล ท่ีมีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของอยางลึกซึ้ง มีความสามารถ
ในการปฏบิัติการพยาบาลขั้นสูง และการพยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชนและครอบครัว รวมท้ังการทํางานรวมกับสหวิชาชพีในการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพท้ังในระดบับุคคล ครอบครวั และชมุชน 
 

 สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ (ภาคปกต)ิ 

 หลักสูตรมุงเนนผลิตมหาบณัฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรูทางการพยาบาลและศาสตรท่ีเก่ียวของในการดูแลดานจิตเวชและ
สุขภาพจติของบคุคลใหครอบคลมุทุกมิติเพื่อความเปนนักวิชาการและนักวิชาชพีการพยาบาลท่ีมคีวามรู  ความสามารถทําการวิจยั      
และมีจริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอาย ุ(ภาคปกต)ิ 
 มุงเนนการผลิตผูนําทางการพยาบาลท่ีมีความรูความสามารถในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุครอบคลุมทุกมติิ  มี
ความสามารถในทําการวิจยั และในการปฏบิัติการพยาบาลผูสูงอายท้ัุงท่ีมีสุขภาพดีและมปีญหาสุขภาพซบัซอนโดยใชความรู
และหลักฐานเชิงประจักษ 
 
 สาขาวชิาการผดงุครรภ (ภาคปกต)ิ 
 มุงเนนการผลิตผูนําทางการพยาบาลท่ีมีความรูในศาสตรทางการพยาบาล การผดงุครรภ และศาสตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ มี
ความสามารถในการปฏิบตัิการผดุงครรภโดยใชความรูและหลักฐานเชิงประจักษ 
 

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา 
      ทุนเฉลมิพระเกียรติ 60 ป ครองราชสมบัติ (ทุกสาขาวิชายกเวนสาขาวชิาการผดุงครรภ) 
 
รายละเอยีดอืน่ๆ 
 

 สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ (ภาคปกต)ิ 
  หลักสูตรนีไ้ดรบัการรับรองจากสภาการพยาบาล    วาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาโทสาขา
พยาบาลศาสตร  พ.ศ. 2546  ผูสําเร็จจากหลักสูตรนีเ้ปนผูมคีุณสมบัตท่ีิจะขอสอบวัดความรูเพื่อรบัวุฒบิัตรแสดง     
ความรูความชํานาญเฉพาะทางได  

 

 สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ (ภาคปกต)ิ 
          ไดรับการอนุมัติใหลาเรียนเตม็เวลา 
 

 สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอาย ุ(ภาคปกต)ิ 
  ไดรบัอนมุัติใหลาเรยีนเตม็เวลา. 
 
 สาขาวชิาการผดงุครรภ (ภาคปกต)ิ 
  ไดรบัอนมุัติใหลาเรยีนเตม็เวลา. 
 
การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th        

 
 



หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 
จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาใบประกอบโรคศิลป          จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณทํางาน       จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือขออนุมตัลิาศึกษาตอ (ถามี)       จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือขออนุมตัมิาสมัครสอบ       จํานวน  2  ฉบบั 
- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

 
กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  
 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 
 
สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ (ภาคปกต)ิ 

- อาจารยพยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย 

- ผูบริหารพยาบาล และพยาบาลผูเชีย่วชาญดานการพยาบาลเด็ก 

- อาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพเด็ก 
 
สาขาวชิาการพยาบาลผูใหญ (ภาคปกต)ิ 

- อาจารยพยาบาล 

- พยาบาลนักปฏบิตัิ (วิชาชีพ) 

- นักวิจยัการพยาบาลผูบริหารการพยาบาล 
 
สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏบิตัชิมุชน (ภาคปกต)ิ 

- อาจารยพยาบาล 

- นักวิจยั  นักวชิาการ  ผูบริหารพยาบาล  พยาบาลเวชปฏิบตัิชมุชน 

- นักวิชาการหรือธุรกิจอิสระดานสุขภาพ 
 
สาขาวชิาการผดงุครรภ 

- นักวิชาการ นักวจิัยสาขาการผดุงครรภ 

- พยาบาลผูมีความเชี่ยวชาญดานการผดุงครรภ 

- อาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับการผดงุครรภ 
 

สาขาวชิาการพยาบาลจติเวชและสขุภาพจติ (ภาคปกต)ิ  

- นักวิชาการ นักวจิัยสาขาการพยาบาลจติเวชและสุขภาพจิต 

- พยาบาลผูมีความเชี่ยวชาญดานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ 

- อาชีพอิสระที่เก่ียวของกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 



สาขาวชิาการพยาบาลผูสงูอาย ุ(ภาคปกต)ิ 

- นักวิชาการ  นักวิจัยสาขาการพยาบาลผูสูงอาย ุ

- พยาบาลวชิาชีพท่ีมีความสามารถในการพยาบาลผูสูงอาย ุ

- อาชีพอิสระท่ีเก่ียวของกับการดูแลสุขภาพผูสูงอาย ุ

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
สาขาวิชาการพยาบาลเดก็ (ภาคปกต)ิ 
 1.  ผศ.ดร.อจัฉรยีา  ปทมุวนั     (E-mail : autchareeya.pat@mahidol.ac.th) 
        หอง 707  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ชั้น 7 
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
  โทรศัพท  0 2201 0838  โทรสาร  0 2201 1673 
 2.  ผศ.ดร.ชืน่ฤด ี คงศกัดิต์ระกลู     (E-mail : chuanruedee.kon@mahidol.ac.th) 
        หอง 707  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ชั้น 7 
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
  โทรศัพท  0 2201 0767  โทรสาร  0 2201 1673 
 
     เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

 1.  นายณรงคปกรณ  หงศาลา      (E-mail : abza_ss@hotmail.com) 

หอง 407  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 4  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี(พญาไท) 

โทร : 02-201-0607 โทรสาร :02-201-1673 
 

สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ (ภาคปกต)ิ 
 1.    ผศ.ดร.นโิรบล   กนกสนุทรรตัน   (E-mail : rankn@mahidol.ac.th) 
  หอผูปวยศัลยกรรมพเิศษ (5NE) อาคาร 1 ชั้น 5 
         ภาควิชาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
         โทรศพัท  0 2201 2596               โทรสาร 0 2201 1673 
 2. ผศ.ดร.ขนติฐา   หาญประสทิธิค์าํ     (E-mail : ranku@mahidol.ac.th) 
  หอผูปวยอายุรกรรมชาย-หญิง 1 (7NW)  อาคาร 1 ชั้น 7  
  ภาควชิาพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิด ี
  โทรศัพท  0 2201 3333                โทรสาร 0 2201 1673 
 
     เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

 1.  นางสาวจรีวรรณ  โหมงหรุน      (E-mail : kaew1872@hotmail.com) 

หอง 407  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 4  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี(พญาไท) 

โทร : 02-201-0608 โทรสาร :02-201-1673 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน (ภาคปกต)ิ 
1.   รศ.ดร.นพวรรณ  เปยซือ่    (E – Mail : noppawan.pia@mahidol.ac.th) 

       หอง 607  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ชั้น 6 
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
  โทรศัพท  0 2201 2895 , 089-6903411 โทรสาร  0 2201 1673 
 2.   อ.ดร.สมนกึ  สกลุหงสโสภณ (E - Mail : somnuk.sak@mahidol.ac.th) 
       หอง 608  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ชั้น 6 
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
  โทรศัพท  0 2201 1600 โทรสาร  0 2201 1673 
 
     เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

 1.  นางสาวสริวิรรณ  พจิารณโชต ิ     (E-mail : siriwan.pir@mahidol.com) 

หอง 407  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 4  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี(พญาไท) 

โทร : 02-201-0608 โทรสาร :02-201-1673 

 

 



หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129 

สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคปกต)ิ 

1. ผศ.ดร.โสภณิ  แสงออน  (E-mail : sopin.san@mahidol.ac.th) 

หอง 507  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 5  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี (พญาไท)  

        โทร : 02-201-1765 โทรสาร :02-201-1769 

2. ผศ.ดร.พชัรนิทร  นนิทจนัทร  (E-mail : patcharin.nin@mahidol.ac.th) 

หอง 507  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 5  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี(พญาไท) 

โทร : 02-201-1831 โทรสาร :02-201-1769 

     เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

 1.  นางสาวจรีวรรณ  โหมงหรุน      (E-mail : kaew1872@hotmail.com) 

หอง 407  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 4  

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี(พญาไท) 

โทร : 02-201-0608 โทรสาร :02-201-1673 

. 

สาขาวิชาการพยาบาลผูสงูอายุ (ภาคปกต)ิ 
 1.    ผศ.ดร. พรทพิย   มาลาธรรม   (E-mail : porntip.mal@mahidol.ac.th) 

  หอผูปวยอายุรกรรมพิเศษ (7NE) อาคาร 1 ชั้น 7 

         โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบด ี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

         โทรศพัท  0 2201 2080              โทรสาร 0 2201 1673 

 2. ผศ.ดร. สปุรดีา มัน่คง   (E-mail : supreeda.mon@mahidol.ac.th) 

  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี  

  โทรศัพท  0 2201 0604                โทรสาร 0 2201 1673 

     เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสตูร   

 1.  นางสาวสณุสิา บวัประเสรฐิ     (E-mail : nooapples@hotmail.com) 

        งานบัณฑิตศึกษาและวิจยั  อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมดานการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  ชั้น 4 

  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

  โทรศัพท  0 2201 2018  โทรสาร  0 2201 1673 

 

สาขาวิชาการผดงุครรภ (ภาคปกต)ิ 
1. ผศ.ดร.จนัทมิา  ขนบด ี (E-mail : chantima.kha@mahidol.ac.th) 

หอง 705 อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมทางการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 7  
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

        โทร : 02-201-0743 โทรสาร :02-201-1673 
2. ผศ.ดร.จรสัศรี  ธรีะกลุชยั  (E-mail : jaratsri.the@mahidol.ac.th) 

หอง 705 อาคารเรียนและปฏบิตัิการรวมทางการแพทยและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี ชั้น 7  
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี
โทร :  02-201-0746 โทรสาร : 02-201-1673 

 
 

          

  
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ดูรายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติม และ Download แบบฟอรมหนังสือรับรอง ไดท่ี 
                    www.grad.mahidol.ac.th 



สําหรับผูสมคัรหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

............................................................................. 
 

 
ผูสมัครสอบเขาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ตองสงหนังสือรับรองประกอบการสมัครเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท   จํานวน 3 ฉบับ โดยผูรับรอง 3 กลุม ไดแก 
 
1. หัวหนาหนวยงาน ระดับสูง / ระดับตน 
2. อาจารยผูสอน / เคยสอน 
3. ผูรวมงาน 
 

โดย...ผูสมัครตองสงหนังสือรับรองฯ ภายในวันสอบสัมภาษณ 
 
ทั้งน้ีผูสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ..หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท 0-2201-1673 ,  
0-2201-2018    โทรสาร 0-2201-1673 

......................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หนังสือรับรองประกอบการสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
 

ช่ือ……………………………………………………….………………….สาขาที่สมัคร……………………………………… 
1. ทานรูจักกับผูสมัครในชวงเวลาใด กรุณาระบุเดือนและ……………………………………………….…………………… 
2. ทานรูจักกับผูสมัครในฐานะเปน      (    ) อาจารยผูสอน      (    ) หัวหนาหนวยงาน         (    ) อื่นๆ………………………… 
3. โปรดประเมินลักษณะของผูสมัคร ตามที่เปนจริง ดังรายการขางลางน้ี โปรดกาเครื่องหมาย     ในชองที่ประเมิน 

ลักษณะของผูสมัคร ผลการประเมิน 

 ดีเย่ียม ดี ปานกลาง ตํ่า 
1.  สติปญญา     
2.  ความรูในสาขาวิชาการพยาบาล     
3.  ความคิดสรางสรรค     
4.  การเสียสละในการทํางาน     
5.  ความเอาจริงเอาจังตองานในหนาที่     
6.  ความใฝรูและขวนขวายดวยตนเอง     
7.  โอกาสท่ีจะไดทํางานตามสาขาวิชาที่จะเรียนตอ     
8.  ความเปนผูนํา     
9.  วุฒิภาวะทางอารมณ     
10.  ความมีมนุษยสัมพันธ     
11.  ความสามารถในการสอน     
12.  ความสามารถในการวิจัย     
13.  ความสามารถในการบริหารงาน     
14.  ความผูกพันธและมุงมั่นตอการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล     
15.  ความรับผิดชอบในงานของหมูคณะ, สถาบันโดยสวนรวม     

 
4. ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตรของผูสมัคร………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือผูรับรอง………………………………………….. 

       (………………………………………....) 
                                  ตําแหนง………..…….……..…หนวยงาน.………………………                         

วันที่………เดือน…………………….พ.ศ. ……… 
 



หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หนังสือรับรองประกอบการสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
 

ช่ือ……………………………………………………….………………….สาขาที่สมัคร……………………………………… 
1. ทานรูจักกับผูสมัครในชวงเวลาใด กรุณาระบุเดือนและป………………………………………………….………………… 
2. ทานรูจักกับผูสมัครในฐานะเปน      (    ) อาจารยผูสอน      (    ) หัวหนาหนวยงาน         (    ) อื่นๆ………………………… 
3. โปรดประเมินลักษณะของผูสมัคร ตามที่เปนจริง ดังรายการขางลางน้ี โปรดกาเครื่องหมาย     ในชองที่ประเมิน 

ลักษณะของผูสมัคร ผลการประเมิน 

 ดีเย่ียม ดี ปานกลาง ตํ่า 
1.  สติปญญา     
2.  ความรูในสาขาวิชาการพยาบาล     
3.  ความคิดสรางสรรค     
4.  การเสียสละในการทํางาน     
5.  ความเอาจริงเอาจังตองานในหนาที่     
6.  ความใฝรูและขวนขวายดวยตนเอง     
7.  โอกาสท่ีจะไดทํางานตามสาขาวิชาที่จะเรียนตอ     
8.  ความเปนผูนํา     
9.  วุฒิภาวะทางอารมณ     
10.  ความมีมนุษยสัมพันธ     
11.  ความสามารถในการสอน     
12.  ความสามารถในการวิจัย     
13.  ความสามารถในการบริหารงาน     
14.  ความผูกพันธและมุงมั่นตอการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล     
15.  ความรับผิดชอบในงานของหมูคณะ, สถาบันโดยสวนรวม     

 
4. ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตรของผูสมัคร……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงช่ือผูรับรอง………………………………………….. 
       (………………………………………....)                  

                   ตําแหนง……………………….หนวยงาน.…………………………                          
วันที่………เดือน…………………….พ.ศ. ……… 

 



หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หนังสือรับรองประกอบการสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท 
 

ช่ือ……………………………………………………….………………….สาขาที่สมัคร……………………………………… 
1. ทานรูจักกับผูสมัครในชวงเวลาใด กรุณาระบุเดือนและป………………………………………………….………………… 
2. ทานรูจักกับผูสมัครในฐานะเปน      (    ) อาจารยผูสอน      (    ) หัวหนาหนวยงาน         (    ) อื่นๆ………………………… 
3. โปรดประเมินลักษณะของผูสมัคร ตามที่เปนจริง ดังรายการขางลางน้ี โปรดกาเครื่องหมาย     ในชองที่ประเมิน 

ลักษณะของผูสมัคร ผลการประเมิน 

 ดีเย่ียม ดี ปานกลาง ตํ่า 
1.  สติปญญา     
2.  ความรูในสาขาวิชาการพยาบาล     
3.  ความคิดสรางสรรค     
4.  การเสียสละในการทํางาน     
5.  ความเอาจริงเอาจังตองานในหนาที่     
6.  ความใฝรูและขวนขวายดวยตนเอง     
7.  โอกาสท่ีจะไดทํางานตามสาขาวิชาที่จะเรียนตอ     
8.  ความเปนผูนํา     
9.  วุฒิภาวะทางอารมณ     
10.  ความมีมนุษยสัมพันธ     
11.  ความสามารถในการสอน     
12.  ความสามารถในการวิจัย     
13.  ความสามารถในการบริหารงาน     
14.  ความผูกพันธและมุงมั่นตอการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล     
15.  ความรับผิดชอบในงานของหมูคณะ, สถาบันโดยสวนรวม     

 
4. ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตรของผูสมัคร……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือผูรับรอง………………………………………….. 

       (………………………………………....) 
 ตําแหนง……………………….หนวยงาน.………………………                          
วันที่………เดือน…………………….พ.ศ. ……… 


