
  

หลกัสูตร  พยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติ             รหสัในการสมคัร 

คณะพยาบาลศาสตร                                            จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา จาํนวน  10  คน 

 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร   

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรปรญิญาโททางการพยาบาล  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสม ไมตํ่ากวา 3.50 

3. ตองมปีระสบการณการทาํงานในหนวยงานของภาครฐั หรือเอกชน ทีเ่กีย่วของกบัสขุภาพไมนอยกวา 3 ปี  

(ตองแสดงเอกสารรบัรองประสบการณ เมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

4. มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดงุครรภ  จากสภาการพยาบาลและยงัไมหมดอาย ุ

          (ตองสงสาํเนาใบประกอบวชิาชีพดงักลาวเมือ่ยืน่ใบสมคัรดวย) 

5. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าทีร่บัเขา 

ศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS     ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป    หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED     ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป     หรือ 

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)     ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป 

 ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

 

        6.  กรณีคณุสมบตัผิูสมคัรไมตรงตามทีห่ลกัสตูรสาขาวชิากาํหนดใหแนบคาํรองขออนุมตัสิมคัรสอบโดยผานประธานหลกัสตูร 

      พยาบาลศาสตรดษุฎบีณัฑติกอนการสมคัร (http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนู 

      แบบฟอรมรบัสมคัรตางๆ 

7. ผูทีม่ีคณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและ 

    คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 
 
รายละเอยีดการสอบ   

 หลกัสตูรฯ  ไมมีการสอบขอเขยีนตามกาํหนดการสอบของบณัฑติวทิยาลยั  แตขอใหผูสมคัรตรวจสอบ 

        รายชือ่ผูมีสทิธิเ์ขาสอบสมัภาษณใหตรงกบัชวงการประกาศรายชือ่ในรอบทีท่านสมคัร  ที ่  

        www.grad.mahidol.ac.th 
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โครงสรางหลกัสูตร 
 

 
  

 

จุดเดนของหลกัสูตร 

     มุงผลตินกัวชิาชีพชัน้นําทางสขุภาพ ทีม่ีความรู ความสามารถ ในการออกแบบและดาํเนินการโครงการวจิยัเพือ่การพฒันาระบบ 

บรกิารพยาบาลและสขุภาพ  และการพฒันาแนวปฏบิตัหิรือนวตักรรมทางการพยาบาลและการบรกิารสขุภาพทีเ่พิม่ประสทิธภิาพการ 

ใชทรพัยากรและเพิม่คณุภาพการบรกิาร 

        

งานวจิยัของหลกัสูตรเนนหนกัทางดาน 

     รูปแบบหรือระบบบรกิารสขุภาพและการพยาบาล  การวจิยัประเมนิผลนโยบายและระบบบรกิารสขุภาพ  การจดัการความเสีย่ง 

หรือความปลอดภยัของผูป วย  เพือ่ตอบสนองประชากรกลุมตางๆ   

 

                                                                                                                                                                     หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั   
  
NSID 601  ปรชัญาประยุกตในการพฒันาความรูทางการพยาบาลและการดแูลสขุภาพ                                              3(3-0-6) 
 
NSID 602  ระบบบรกิารสขุภาพรวมสมยั                                                                                                           3(3-0-6) 
 
NSID 667  การออกแบบการวจิยัข ัน้สงูทางวทิยาศาสตรสขุภาพ                                                                             3(3-0-6) 
 
NSID 603  สถติขิ ัน้สงูสาํหรบังานวจิยัทางวทิยาศาสตรสขุภาพ                                                                               3(2-2-5) 
 
NSID 604  การฝึกความรอบรูทางคลนิิก                                                                                                          3(0-12-3) 
 
หมวดวชิาเลือก    
 
NSID 605  ระบาดวทิยาประยุกตในการพยาบาลและการบรกิารสขุภาพ                                                                  3(3-0-6) 
 
NSID 606  เศรษฐศาสตรสขุภาพประยุกตทางการพยาบาลและการบรกิารสขุภาพ                                                     3(3-0-6) 
 
NSID 607  การวดัผลลพัธ                                                                                                                               3(3-0-6) 
 
NSID 608  การฝึกความรอบรูในสาขาทีค่ดัสรร                                                                                                3(0-12-3) 
 
NSID 525  สมัมนาการพฒันานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ                                                                        3(3-0-6) 
 
NSID 609  ระเบียบวธิีเชงิคณุภาพสาํหรบัการวจิยับรกิารสขุภาพ                                                                           3(2-2-4) 
 
วทิยานิพนธ    
  
NSID 699  วทิยานิพนธ                                                                                                                            36(0-108-0) 
 
* ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 

                                                                                                                                                                    หนวยกติ 
หมวดวชิาบงัคบั                                                                                                                                                   15   
  
หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา                                                                                                                                     3  
  
วทิยานิพนธ                                                                                                                                                         36 

 



  

รายละเอยีดอืน่ๆ 

 สามารถตดิตอประธานหลกัสตูรฯเพือ่ขอคาํปรกึษาเกีย่วกบัการวางแผนการศกึษาทีส่อดคลองกบัความตองการการพฒันา   

งานของผูเรียน 

 

หลกัสูตรตองการใหผูสมคัรสงหวัขอ Proposal / Concept Paper 

 ประเดน็การวจิยัระบบบรกิารสขุภาพ/พยาบาลทีส่นใจ  โดยครอบคลุมกลุมประชากรหรือระบบบรกิารสขุภาพ/พยาบาลทีส่นใจ  

ทีม่าของประเดน็การวจิยัทีส่นใจ  ลกัษณะงานวจิยัและประโยชนจากงานวจิยั  (เขยีนเป็นภาษาองักฤษ) 

 

การสมคัร 

รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th        

 

หลกัฐานการสมคัร 
ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  

ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
 
- รูปถายขนาด 1 น้ิว           

- สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    

จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- สาํเนาใบประกอบวชิาชีพฯ          

- หนงัสอืรบัรองประสบการณทาํงาน  

- หนงัสอืรบัรอง (Recommendation) ตามเอกสารดานลาง       

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         

 

อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเร็จการศกึษา 

1. นกัวจิยัทางระบบการพยาบาลและระบบบรกิารสขุภาพ 

2. พยาบาลผูเชีย่วชาญทางคลนิิกและการพฒันาคณุภาพการบรกิาร 

 

 

 

 

 



  

อาจารยผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 

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

            อาคารพระศรีพชัรนิทร  ชัน้ 7  ภาควชิาการพยาบาลศลัยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร 

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

 

เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร 

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

          สาํนกังานบณัฑติศกึษา  อาคารมหดิลอดลุยเดช-พระศรนีครนิทร ชัน้ 5 คณะพยาบาลศาสตร  

          โทรศพัท  0 2441 5333  ตอ  2543 , 2551    โทรสาร 0 2412-8415 

 

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

 

 
 

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



  
 
 
 

หนังสือรับรอง  (Recommendation) 
สําหรับผู้สมคัรคดัเลอืกเข้าศึกษาระดบัปริญญาเอก 

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎบัีณฑติ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหิดล ประจําปีการศึกษา 2560 

 
คณะกรรมการคดัเลือกใคร่ขอความกรุณาท่านประเมินผูส้มคัร วา่เหมาะสมมากนอ้ยเพียงใดในประเดน็ต่าง ๆ ท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก การประเมินและคาํแนะนาํของท่านจะมีประโยชน์อยา่งมากต่อคณะกรรมการฯ ในการ
พิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก คณะกรรมการคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกขอขอบคุณ
ท่านไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 
1.  ช่ือผูส้มคัร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  ท่านรู้จกักบัผูส้มคัรเป็นเวลานานเท่าใด? และรู้จกักนัในฐานะใด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3.  จุดเด่นของผูส้มคัรตามการพิจารณาของท่านมีอะไรบา้ง? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.  จุดอ่อนของผูส้มคัรตามการพิจารณาของท่านมีอะไรบา้ง? 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ท่านคิดวา่ผูส้มคัรไดว้างแผนและเตรียมตวัในการศึกษาต่อขั้นปริญญาเอก มากนอ้ยเพียงใด และอยา่งไร?) 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 



  

6.  ท่านคิดวา่ผูส้มคัรมีศกัยภาพท่ีจะศึกษาจนสาํเร็จหลกัสูตรปริญญาเอกหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
7.  ผูส้มคัรมีปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอะไรบา้ง ท่ีอาจจะมีผลต่อการศึกษาในระดบัปริญญาเอก 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 8.   กรุณาประเมินคุณภาพของผูส้มคัร ตามคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ีๆ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย X ลงในช่องท่ีตรงกบั
ความคิดเห็นของท่าน  
 
 

 ดียอดเยีย่ม 
top 2% 

ดีเลิศ 
top 10% 

ดีมาก 
top 20% 

ดี 
top 40% 

ปานกลาง ไม่ดี ไม่สามารถ
ประเมินได ้

(1)  สติปัญญา        
(2)  ความคิดสร้างสรรค ์        
(3)  ความสามารถเชิงวเิคราะห์        
(4) ความสามารถในการทาํงานร่วมกบั 
     คนอ่ืน) 

       

(5)  ความมีวฒิุภาวะ        
(6)  ความสามารถในการเขียน        
(7)  ความสามารถในการพดู        
(8) แรงจูงใจและความอดทนในการทาํ 
     งานใหส้าํเร็จ 

       

(9) ศกัยภาพของความเป็นผูน้าํ        
 (10)  ศกัยภาพในการสอน / ความเป็น 
        นกัวิชาการ / นกัวจิยั 

       

        
 
 
 ท่านใชก้ลุ่มใด และจาํนวนเท่าไหร่ ในการประเมินเปรียบเทียบกบัผูส้มคัรในขอ้ 8) 
 กลุ่ม (เช่น นกัศึกษาพยาบาลปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท)…………………………………….. 
 จาํนวน (เช่น นกัศึกษา 100 คน เป็นตน้)………………………………………………………… 
 
 



  

กรุณาใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติมจากการประเมินของท่านในขอ้ 8 เก่ียวกบัประวติัการทาํงาน การศึกษา ศกัยภาพ หรือ คุณภาพส่วนตวัท่ี
ท่านคิดวา่เป็นประโยชน์ เพ่ือการศึกษาในระดบัปริญญาเอกของผูส้มคัร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ลายเซ็นผูป้ระเมิน ....…………………………………..               วนัท่ี……………………………… 
 
ช่ือ - สกลุ ผูป้ระเมิน……………………………………… 
 
ช่ือตาํแหน่ง ………………………………………………. 
 
ช่ือหน่วยงาน……………………………………………. 
 
ท่ีตั้ง……………………………………………………………………………………………………. 
 
โทรศพัท…์……………………………………………….. 
 
e-mail………………………………………………………. 
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2   ถนนวงัหลงั  เขตบางกอกนอ้ย   กรุงเทพฯ  10700 
โทรศพัท ์(662) 419 – 7466 – 80 ต่อ 1411, 1412   แฟกซ์ (662) 411 - 3258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


