ทุนอุดหนุนการศึกษา
• ทุนเรียนดีและความประพฤติดี คณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย
มหิดล จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความ
ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย
• ทุนโครงการพิเศษ สนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เชน ศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก และคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนตน ทั้งนี้ผูรับทุนจะตอง
ทำงานชดใชทุนตามระยะเวลาที่แหลงทุนกำหนด

หอพักและสวัสดิการ
นักศึกษาจายคาบำรุงหอพักตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล
• มหาวิทยาลัยมหิดล มีหอพักสำหรับนักศึกษา ชั้นปที่ ๑ - ๒ ณ พื้นที่
ศาลายา จังหวัดนครปฐม
• คณะพยาบาลศาสตร มีหอพักสำหรับนักศึกษา ชั้นปที่ ๓ – ๔ ณ หอพัก
คณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนท กรุงเทพฯ
ภายในหอพักมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและเอื้ออำนวย
ความสะดวกทางดานสารสนเทศ หองสมุด และสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนานักศึกษาในดานตางๆ โดยมีผูปกครองหอพักและอาจารยที่ปรึกษา
ประจำหอพักเปนผูดูแลความเปนอยู ความปลอดภัย และสวัสดิการของ
นักศึกษา
นักศึกษาจะไดรับสวัสดิการ และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. บางกอกนอย ตั้งอยูภายในโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ
๒. ศาลายา อาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” ตั้งอยู ณ เลขที่
๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๓. บางขุนนนท ตัง้ อยู ณ เลขที่ ๕๗ ถนนบางกอกนอยตลิง่ ชัน
แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่...
งานบริการการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (บางกอกนอย)
เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๔๖๖-๘๐ ตอ ๑๓๐๖-๑๓๐๘
E-mail : chaveewan.saa@mahidol.ac.th
viravan.dau@mahidol.ac.th

งานบริการการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓ ตอ ๒๑๒๒-๒๑๒๕

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science

คุณสมบัติ
ปณิธาน

วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร

๑. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ำกวา ๒.๗๕
๒. มีสญ
ั ชาติไทย มีความประพฤติดี ตองมีสขุ ภาพแข็งแรงและปราศจาก
โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
การปฏิบตั งิ าน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล
๓. ผานการสอบขอเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ
และการตรวจสุขภาพ
คุณลักษณะทีโ่ ดดเดนของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “มุง มัน่ คุณธรรม เลิศล้ำทางปญญา สรางคุณคา
ตอสังคม” มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานระดับสากล
รูลึกในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ รูกวางในการ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นและแนวโนมสุขภาพโลก มีทักษะในการดูแล
ผูรับบริการที่ไดรับการรักษาดวยเทคโนโลยีขั้นสูง มีภาวะผูนำ มีทักษะ
ด า นเทคโนโลยี แ ละการสื ่ อ สาร ใฝ เรี ย นรู  ต ลอดชี ว ิ ต มี จ ิ ต บริ ก าร
คิดอยางมีวิจารณญาณ สรางสรรคนวัตกรรม รับผิดชอบตอสังคม
ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๓๗ หนวยกิต

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค กำหนดระยะเวลา
เรียน ๔ ป โดย
• ชั้นปที่ ๑ และ ๒ เปนการเรียนกลุมวิชาศึกษาทั่วไป และพื้นฐาน
วิชาชีพ ณ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม
• ชั้นปที่ ๓ และ ๔ เปนการเรียนกลุมวิชาชีพ ณ พื้นที่ศาลายา พื้นที่
บางกอกนอย บางขุนนนท และแหลงฝกปฏิบัติในโรงพยาบาลชั้นนำ
ตางๆ เชนโรงพยาบาลศิริราช และในชุมชน

ระบบการรับเข้าศึกษา
การรับบุคคลเขาศึกษา ๓ รอบ จากจำนวน ๕ รอบ (ระบบ MU-TCAS)
- รอบที่ ๒ ระบบโควตา (รับจำนวน ๒๕ คน)
- รอบที่ ๓ ระบบรับตรงรวมกัน (รับจำนวน ๒๘๑ คน)
- รอบที่ ๔ Admissions (รับจำนวน ๑๐ คน)
รวม ๓ รอบ รับจำนวนปละ ประมาณ ๓๒๐ คน
มีการจัดการเรียนการสอนกลุม สองภาษา ใหกบั นักศึกษาทีม่ คี วามสนใจ
ที่ผานการคัดเลือกความสามารถดานภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประมาณปละ ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท

การทำสัญญา
นักศึกษาจะตองทำสัญญาและขอผูกพันกับมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีเงื่อนไขในการทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช และหนวยงานที่ใหทุน
เปนเวลาอยางนอย ๒-๓ ป

