
  

หลกัสูตร  พยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติ             รหสัในการสมคัร 

คณะพยาบาลศาสตร                                           จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา จาํนวน  10  คน 

 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร   

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโททางการพยาบาล  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ไมต่ํากวา 3.50 

3. ตองมีประสบการณการทํางานในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพไมนอยกวา 3 ป  

     และตองแสดงเอกสารรบัรองประสบการณ เมือ่ยื่นใบสมัครดวย 

       4. มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ  จากสภาการพยาบาลและยังไมหมดอาย ุ

5. ผูท่ีมีผลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL ท่ีระดับคะแนน 500 คะแนน หรือTOEFL Computer-  

                based ท่ีระดบัคะแนน 173 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 61 คะแนน  หรือ  IELTS  ท่ี 

                ระดับคะแนน  5  คะแนน   กรณผีูสมคัรไมมผีลการสอบผานภาษาอังกฤษ   ผูสมัครตองเขาสอบวชิาภาษาอังกฤษในวนัสอบ 

                ขอเขียนท่ีบัณฑิตวิทยาลยัจัดสอบ 

6. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

 ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวน โหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

 http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

            7. ผูท่ีมคีุณสมบัตนิอกเหนือจากเกณฑดงักลาวขางตน  อาจไดรบัการพิจารณาคดัเลือกใหสมัครเขาศึกษาตามดลุยพินจิของ 

                 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบณัฑิตวทิยาลัย 

 
 
 
รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 
 

 
สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 

 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น.    

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

       8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 

     ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบัณฑิตวิทยาลยั  

ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 

 
  

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

     มุงผลิตนักวชิาชีพชัน้นําทางสุขภาพ ท่ีมีความรู ความสามารถ ในการออกแบบและดําเนินการโครงการวิจยัเพือ่การพัฒนาระบบ 

บริการพยาบาลและสุขภาพ  และการพัฒนาแนวปฏบิัติหรือนวตักรรมทางการพยาบาลและการบริการสุขภาพที่เพิม่ประสิทธภิาพการ 

ใชทรัพยากรและเพิม่คณุภาพการบริการ 

        

งานวจิัยของหลกัสูตรเนนหนักทางดาน 

     รูปแบบหรือระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล  การวิจยัประเมินผลนโยบายและระบบบริการสุขภาพ  การจัดการความเส่ียง 

หรือความปลอดภัยของผูปวย  เพื่อตอบสนองประชากรกลุมตางๆ   

 

                                                                                                                                                                    หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
NSID 601  ปรชัญาประยุกตในการพัฒนาความรูทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ                                              3(3-0-6) 
 
NSID 602  ระบบบริการสุขภาพรวมสมยั                                                                                                           3(3-0-6) 
 
NSID 667  การออกแบบการวจิัยขัน้สูงทางวิทยาศาสตรสุขภาพ                                                                             3(3-0-6) 
 
NSID 603  สถิติขั้นสูงสําหรบังานวิจยัทางวิทยาศาสตรสุขภาพ                                                                               3(2-2-5) 
 
NSID 604  การฝกความรอบรูทางคลนิิก                                                                                                          3(0-12-3) 
 
หมวดวชิาเลอืก    
 
NSID 605  ระบาดวทิยาประยุกตในการพยาบาลและการบริการสุขภาพ                                                                  3(3-0-6) 
 
NSID 606  เศรษฐศาสตรสุขภาพประยุกตทางการพยาบาลและการบริการสุขภาพ                                                     3(3-0-6) 
 
NSID 607  การวัดผลลัพธ                                                                                                                               3(3-0-6) 
 
NSID 608  การฝกความรอบรูในสาขาท่ีคดัสรร                                                                                                3(0-12-3) 
 
NSID 525  สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ                                                                        3(3-0-6) 
 
NSID 609  ระเบียบวธิีเชิงคณุภาพสําหรับการวิจยับริการสุขภาพ                                                                           3(2-2-4) 
 
วทิยานพินธ    
  
NSID 699  วิทยานพินธ                                                                                                                            36(0-108-0) 
 
* ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

                                                                                                                                                                    หนวยกติ 
หมวดวิชาบังคบั                                                                                                                                                   15   
  
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                     3  
  
วิทยานิพนธ                                                                                                                                                         36 

 



  

ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  

     ติดตอประธานหลักสูตรฯ 

 

รายละเอยีดอืน่ๆ 

      สามารถติดตอประธานหลักสูตรฯเพื่อขอคําปรึกษาเก่ียวกับการวางแผนการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการการพัฒนางาน 

ของผูเรียน 

 

หลกัสูตรตองการใหผูสมัครสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 

 ประเดน็การวจิัยท่ีสนใจ  โดยครอบคลมุถึงท่ีมาของงานวิจัยท่ีสนใจ  ลักษณะงานวิจัยท่ีคาดหวัง  และประโยชนจากงานวจิัย  

(เขยีนเปนภาษาอังกฤษ) 

 

การสมคัร 

รับสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ 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 

- 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  เฉพาะรปูถายใหสงไฟล
รูปแบบ jpeg  

 

อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. นักวิจยัทางระบบการพยาบาลและสุขภาพ 

2. พยาบาลผูเชีย่วชาญทางคลินิกและการพัฒนาคณุภาพการบริการ 

 

 



  

อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 

      1.  รศ.ดร. ศริอิร  สนิธ ุ   (E-Mail  :  siriorn.sin@mahidol.ac.th) 

            อาคารพระศรีพัชรนิทร  ชั้น 7  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร 

         โทรศัพท    0 2419 7466-80 ตอ 1759-1760 โทรสาร   0 2412 8415 

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

      1.  นางสาวสุกญัญา  กจิจาสนุทร    (E-Mail  :  sukanya.kit@mahidol.ac.th) 

            - สํานักงานบัณฑิตศึกษา  อาคารพระศรีพัชรนิทร  ชัน้ 4  คณะพยาบาลศาสตร 

          โทรศัพท  0 2419 7466-80 ตอ 1411-1413  โทรสาร  0 2412 8413  (ศิริราช) 

         - สํานักงานบณัฑิตศึกษา  อาคารมหิดลอดลุยเดช-พระศรนีครินทร ชัน้ 5 คณะพยาบาลศาสตร  

          โทรศัพท  0 2441 5333  ตอ  2542 – 2543    (ศาลายา) 

      2.   นางสาวตตยิา   พนมวนั ณ อยธุยา    (E-Mail  :  tatiya.pan@mahidol.ac.th) 

            - สํานักงานบัณฑิตศึกษา  อาคารพระศรีพัชรนิทร  ชัน้ 4  คณะพยาบาลศาสตร 

          โทรศัพท  0 2419 7466-80 ตอ 1411-1413  โทรสาร  0 2412 8413  (ศิริราช) 

         - สํานักงานบณัฑิตศึกษา  อาคารมหิดลอดลุยเดช-พระศรนีครินทร ชัน้ 5 คณะพยาบาลศาสตร  

          โทรศัพท  0 2441 5333  ตอ  2542 – 2543    (ศาลายา) 

 

หมายเหต ุ 1.  ดรูายละเอียดขอมลูการศึกษาตอเพิม่เติมไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 

 
 
 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
                  E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 
 


