
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 
                       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการเตรียมดุษฎีบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ทางการพยาบาล 
โดยกระบวนการวิจัยท่ีมีคุณภาพสูง การสร้างนวตักรรมทางการพยาบาลและน าปรัชญาตะวนัออกและภูมิปัญญาตะวนัออก  
ในการบูรณาการสู่การปฏิบัติ ให้ความส าคัญเร่ืองการพัฒนาทักษะและความสามารถของดุษฎีบัณฑิตในการเป็นผู ้น า 
ทางการพยาบาล และเป็นผูน้ าในการพฒันาจริยธรรมทางการพยาบาล นอกจากน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ นกัศึกษามีโอกาสท่ีจะเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหน่ึง (ประมาณ 3-6 เดือน) 
และมีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมสอนท่ีคณะพยาบาลศาสตร์และ/หรือผ่านระบบ online 
นกัศึกษาจึงมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความแตกต่างดา้นวฒันธรรมดว้ย 

1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  8 คน 
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ แบบ 1.1  และแบบ 2.1   
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - องัคาร 
4.รูปแบบการเรียน online และ onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5.1 นกัศึกษาชาวไทย         

       จ านวน 85,000 บาท/ภาคการศึกษา  (กรณีไดรั้บทุนสนบัสนุน) 
       จ านวน 50,000 บาท/ภาคการศึกษา (กรณีไม่ไดรั้บทุนสนบัสนุน) 
5.2 นกัศึกษาชาวต่างประเทศ   จ านวน 125,000 บาท/ภาคการศึกษา 

6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 

แบบ 1.1  แบบ 2.1 
หมวดวิชาบงัคบั - 14 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 4 
วิทยานิพนธ์ 54 36 

รวม 54 54  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 7.1 ส าหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1.1 

      7.1.1 ชาวไทย เป็นผูส้ าเร็จจากสถาบนัการศึกษาท่ีสภาการพยาบาลให้การรับรองหลกัสูตร 
ระดบัปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่า และระดบัปริญญาโทแผน ก สาขาพยาบาล
ศาสตร์หรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ 
                 ชาวต่างประเทศ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์หรือ
เทียบเท่า และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรท่ี
รับผิดชอบในประเทศของผูส้มคัร กรณีไม่มีระบบการให้อนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้น
ทะเบียนในประเทศของผูส้มคัร หรือรับรองโดยหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพการพยาบาล 
(Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผูส้มคัร 
        7.1.2  มีผลงานวิจยั/ผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารท่ีมีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดบัชาติเป็นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 3 ปี   



        7.1.3  มีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษ PSU-TEP โดยไดค้ะแนนถวัเฉล่ียทั้ง 3 ทกัษะไม่
ต ่ากวา่ 60% หรือมีผลการสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบนัอ่ืนท่ีบณัฑิตวิทยาลยัรับรองและ
สอบมาแลว้  ไม่เกิน 2 ปี ณ วนัเขา้ศึกษา ไดแ้ก่ 
              TOEFL (Paper Based)   ไม่ต ่ากวา่ 500 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Revised Paper-delivered Test) ไม่ต ่ากวา่   46 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Institutional Testing Program)  ไม่ต ่ากวา่ 520 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Computer Based)                ไม่ต ่ากวา่ 173 คะแนน หรือ 
 TOEFL (Internet Based)   ไม่ต ่ากวา่ 61 คะแนน หรือ 
 IELTS     ไม่ต ่ากวา่ 5.0 คะแนน หรือ 
 CU-TEP                   ไม่ต ่ากวา่ 60 คะแนน 
       7.1.4 มีใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศของตน  
       7.1.5 ประวติัการท างานดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีประวติัเส่ือมเสียดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
       7.1.6 ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
       7.1.7 คุณสมบติัอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการสอบคดัเลือกฯ 
7.2 ส ำหรับผู้ที่จะเข้ำศึกษำแบบ 2.1 
        7.2.1  ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 7.1.1 – 7.1.7 ยกเวน้ขอ้ 7.1.2 มีผลงานวิจยั/
ผลงานวิทยานิพนธ์ ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมี
มาตรฐานสากลหรือวารสารระดบัชาติ เป็นอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ในระยะเวลา 5 ปี      
         7.2.2  กรณีท่ีเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททางการพยาบาล แผน ข จะตอ้งเป็น
สารนิพนธ์ท่ีใชก้ระบวนการวิจยั และตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือไดรั้บการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีมาตรฐานสากลหรือวารสารระดับชาติ เป็นอย่างน้อย 2 เร่ือง ใน
ระยะเวลา 5 ปี 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

8.1 เอกสารต้นฉบับ 
      8.1.1 ใบประมวลผลการศึกษา ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวนอยา่งละ 1 ชุด  
      8.1.2  ผลการสอบผา่นความรู้ภาษาองักฤษ 
      8.1.3 ใบรับรองแพทย ์และหนงัสือรับรองการตรวจสุขภาพจิต อยา่งละ 1 ชุด (ระยะเวลาไม่
เกิน 6 เดือน) โดยมีขอ้ความระบุในเอกสาร “ไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา”  
      8.1.4 หนงัสือรับรองประสบการณ์การท างานตามท่ีสาขาวิชาก าหนดจากผูบ้งัคบับญัชา 
จ านวน 1 ฉบบั 
      8.1.5 หนงัสืออนุมติัให้ลาศึกษาต่อจากตน้สังกดั หรือกรณียงัไม่ไดรั้บอนุมติัให้ลาศึกษาต่อ
ฯ ใหส่้งหนงัสือขออนุญาตลาศึกษาฯ และจดัส่งหนงัสืออนุมติัให้ลาศึกษาต่อฯในภายหลงัทนัที
ท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าศึกษาต่อ 
 
 
 



8.2 เอกสารฉบับส าเนา 
       8.2.1 ส าเนาใบปริญญาบตัร ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวนอยา่งละ 1 ชุด         
8.2.2 ส าเนาหนา้บทคดัยอ่ของผลงานวิจยั/ผลงานวิทยานิพนธ์ฉบบัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร  
 8.2.3 ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึง จ านวน 1 ชุด 
 8.2.4 ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบเปล่ียนช่ือ (กรณีช่ือ-สกุล ไม่ตรงกบัหลกัฐานการสมคัรอ่ืน 
ๆ) จ านวน 1 ชุด  
8.3 โครงการวิจัย (ฉบับย่อ)  ท่ีมีความสนใจจะท า หากได้ศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว             
ไม่เกิน 5 หนา้ 
หมายเหตุ ใหย้ื่นส่งท่ีงานบณัฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนวนัสอบสัมภาษณ์                
อยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ หากเอกสารการสมคัรไม่ครบถว้น จะไม่ไดเ้ขา้รับการสัมภาษณ์ 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

9.1 รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติกร นิลมานตั   
      ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
      โทร. 0-7428-6407 E-mail: kittikorn.n@psu.ac.th 
9.2 นางสาวรัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์   นกัวิชาการอุดมศึกษา  
      โทร. 0-7428-6456 E-mail: ratchaneekorn.s@psu.ac.th 
9.3 เวบ็ไซตค์ณะพยาบาลศาสตร์ ท่ี https://www.nur.psu.ac.th 

หมายเหตุ 1) กรณีผูส้มคัร สมคัรเขา้ศึกษาในแบบ 2.1 น้อยกว่า 6 คน คณะฯ อาจจะก าหนดให้ผูส้มคัรใน
แบบ 2.1 ปรับแผนการเรียนใหเ้ป็นแบบ 1.1 
2) กรณีท่ีมีผูผ้า่นการสอบคดัเลือกไม่ครบตามจ านวนท่ีจะรับในแต่ละปีการศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ขอสงวนสิทธ์ิเปิดรับนกัศึกษา 
3) กรณีท่ีไม่มีอาจารย์ซ่ึงเช่ียวชาญในหัวข้อซ่ึงผู ้สมัครน าเสนอคณะกรรมการหลักสูตร              
ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณารับสมคัร 
4) กรณีผูส้มคัรท่ีไม่มีผลคะแนนภาษาองักฤษหรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด จะตอ้งด าเนินการ
สอบ Placement Test ด้วยระบบ E-Testing โดยบณัฑิตวิทยาลยั ซ่ึงจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพื่อ
ทดสอบความรู้ภาษาองักฤษภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ก าหนดการสอบ   
รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์ (ผูส้มัครทั้ งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ) 

ก าหนดการจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรงทางอีเมล 

รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานท่ีสอบ 

สอบสัมภาษณ์ (ผูส้มคัรทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ) 

ก าหนดการจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรงทางอีเมล 

 


