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หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล                                                                               หน้า ๒๑ จาก ๒๑ 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว 
          ๑.  ใบสมัคร (ฉท.๐๑) พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ รูป (ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง 
               ของผู้บังคับบัญชาระดับต้น) 
 ๒.  ส าเนาวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตรทางการพยาบาล  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๓.  ส าเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรตามวุฒิการศึกษา  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น ๑   
               (ยังไม่หมดอายุตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม)  จ านวน  ๑ ชุด 
 ๕.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ชุด (ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประจ าตัวข้าราชการ) 

๖.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม  ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป เป็นรูปถ่าย 
         ในระยะเวลาไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันสมัคร   

๗.  ส าเนาใบส าคัญการสมรส หรือใบส าคัญการหย่า  ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
      ๘.  ส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม (สลิปโอนเงิน) 
 ๙.  ใบขออนุญาตสมัครสอบ (เฉพาะผู้สมัครที่มาจากโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น) 
        ๑๐.  หนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด 
 ๑๑.  เอกสารแสดงการได้รับการฉีดวัคซีน และผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกปกติภายใน ๖ เดือนก่อนมาฝึกปฏิบัติ  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
การขอ Internet Account ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
 ผู้เข้าศึกษาอบรมที่เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่านที่ยังไม่มี Internet Account ด าเนินการสมัคร 
Internet Account เพ่ือน ามาใช้ประกอบการศึกษาอบรม  ต้องสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามข้อก าหนดของ 
กองเทคโนโลยีสารทนเทศ โดยสมัครได้ http://myinternet.mahidol/signup และด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
๒. พิมพ์ใบสมัคร 
๓. น าใบสมัครเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจลงนามของท่าน 
     ประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์ หลังจากผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการสมัคร 

ได้ที่ http://myinternet.mahidol/signup      
 
การแต่งกายของผู้เข้าศึกษาอบรม   
 ๑. ระหว่างการศึกษาอบรม 
  - สุภาพสตรี สวมเสื้อและกระโปรงด้วยแบบและสีที่สุภาพ รองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวมกางเกง)  
  - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อและกางเกงขายาวแบบและสีที่สุภาพ รองเท้าหุ้มส้น 
 ๒. ระหว่างการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย  
  สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษให้ใช้ชุดพยาบาลสีขาว (สามารถใช้แบบฟอร์มชุดพยาบาลของต้นสังกัดได้)  
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สงเอกสารกลับ ณ หนวยงาน / ภาควิชา ที่ขอเขา Elective 

 
ขอกําหนดเพ่ือความปลอดภัยและปองกันการแพรระบาดโรคติดตอแกผูรับบริการ 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

สําหรับผูท่ีจะเขาศึกษา Elective และ/หรือผูท่ีจะเขาศึกษาดูงานในคณะฯ ต้ังแต 2 สัปดาหขึ้นไป 

 

ชื่อ-สกุล ...................................................................................คณะแพทย/สถาบัน................................................................... 

โทรศัพทมือถือ............................................................. E-mail : ……………................................................................................  

Elective ณ ..................................................................(ภาควิชา/หนวยงาน) ระหวางวันที่ ....................................................... 

แพทยที่จะเขาศึกษา Elective ในคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ตองดําเนินการแสดงหลักฐานการตรวจวาเปนผูมี

ภูมิคุมกันหรือฉีดวัดซีนปองกันโรค ดังน้ี  

ลําดับท่ี 1 หลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรคหัด-คางทูม–หัดเยอรมัน (MMR): อยางนอย 2 คร้ัง  

 มีหลักฐานการฉีดวัคซีน  

 ไมมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ตองเพ่ิมหลักฐานการฉีดวัคซีน หากยังไมไดฉีด ตองดําเนินการฉีดกอนเขาศึกษา  

ลําดับท่ี 2 รายงานผลการตรวจภูมิคุมกันโรคอีสุกอีใส VZV antibody IgG หรือหลักฐานการฉีดวัคซีนอยางนอย 2 ครั้ง  

 มีภูมิคุมกัน (positive) หรือมีหลักฐานการฉีดวัคซีน  

 ไมมีภูมิคุมกัน (negative) ตองเพ่ิมหลักฐานการฉีดวัคซีน หากยังไมไดฉีด ตองดําเนินการฉีดกอนเขาศึกษา  

ลําดับท่ี 3 รายงานผลการตรวจภูมิคุมกันโรคตับอักเสบบี (Anti-HBs, anti-HBs ≥ 10IU/mL) หรือหลักฐานการไดรับ

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี  

 มีภูมิคุมโรค (positive) หรือหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี อยางนอย 3 เข็ม  

 ไมมีภูมิคุมกัน (negative) เนื่องจาก……………………………………………………………………..  

 ยังไดรับวัคซีนไมครบ ตองเพ่ิมหลักฐานการฉีดวัคซีน ตองดาเนินการฉีดกอนเขาศึกษา  

 Non-Responder ตองเพ่ิมหลักฐานการฉีดวัคซีนคร้ังท่ี 1 – 3  

ลําดับท่ี 4 หลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Tdap) ภายใน 10 ป  

 มีหลักฐานการฉีดวัคซีน  

 ไมมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ตองเพ่ิมหลักฐานการฉีดวัคซีน หากยังไมไดฉีด ตองดําเนินการฉีดกอนเขาศึกษา  

ลําดับท่ี 5 หลักฐานการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (influenza) ภายใน 1 ป  

 มีหลักฐานการฉีดวัคซีน  

 ไมมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ตองเพ่ิมหลักฐานการฉีดวัคซีน หํากยังไมไดฉีด ตองดําเนินกํารฉีดกอนเขํ้าศึกษํา  

ลําดับท่ี 6 รายงานผลการตรวจภาพรังสีทรวงอก ภายใน 6 - 12 เดือน (รับเฉพาะผลอานเทาน้ัน)  

 ปกติ    ผิดปกติสงสัยเปนวัณโรค ตองแสดงหลักฐานการรักษากอนข้ึนศึกษา  

 

ลงชื่อ..................................................................... 

( ……………………………………………………….……… ) แพทยผูรับรอง 

เลข ว................................................................... 
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❑ 11 vii'outluur4an-iw5-mgiliA'u 

3. finlau-TP:iluiloliMIfiiiio-A94cp-iontio12.7ti (MMR) 

❑ 11.iLFTEl l 

(TelJAMIA itm-1'4u) mi\vcil 1 	 f41`;4/1  2 	 

❑ LFlub"o mi@Lua.zumAinunlE'orldmii‘u 

	

4. n-illAiiTmiluilolfiuIlfitiimviztin fith11) 'term.; (Tdap) 	10 Tiijcill.an 

• lihmubim 

	

nwillliLmEf6mA'@419ridu-I'm;iu (5rtgEuAl 17-'Zmi'm,78u) 	  

CI LfiEA'o 1N5muutimAnsiun15'6o7m411J 

5. ni7Viiiu-51 	f11ti11J 1 Tlitiej-man 

❑ la.ILFEla'm 

	

rnalaiLms -21@llAill1i1F1671d1.1 (5VUA1.1/ 	'0-7F);t11.1) 	  

❑ 01961 Ili'MLLI.Itreily11.11115bdV1IFilati 

6. 51E11111NarmownnicrijamIllon (chest x-ray) IMF] intilu 6 ihtitirlt,iluan (LvuuNad-u) 

❑ rimiinhilhi'culwi Liamlvt6unslun-Mntrifi@tivr-rt.lpo-ru 

alTe 	 LLINVIETp.n@l 

MU
Textbox

ใช้สำหรับผู้เข้าศึกษาอบรมสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ (ร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน)




Flow Chart ni19151@qtnividiviiVvialnwiNni5tiviviti 

iLari.eminIniutionvarielnouu kLart.lhayru 11at7outnuimSma1t 

         

  

Vifjr*riti 

 

cATA,fznilifii..117n 

1. Imknglo (varicella) 

2. 11FAA'neuil (Hepatitis B) 

  

      

         

         

  

Tu-TfAluct.lalriu 

1. Ilfikalaa (varicella) 

2. ilfAgntavil Hepatitis B (HBsAg, Anti HBsAg) 

 

         

         

         

 

i'1rTn4ftaLatic157921.un1yi 

1. Ifv78.1AalfitAm-frilv,124-chLumlliti (MMR) 

2. ilfillAlfitantrivrvittTh m@gcu I@n51.4(Tdap) rileiCitnliivitilffunlult.i 	"l'iir.,11u1J-1 

3. ilFiltaimijoeivItli nIfrii14611.111.FEllguniulti 1 't.ifir,111.an 

4. m--Ainviii4v15-J1@n (chest x-ray) nItilifitillaiLmiewanitilu 6 S@1.Asj1111J1 

         

4d11Nan1791I7 qszityriquar,n15Uid11i,liliLiTleT94681,1 

vanumq : 	 - i@liailANfT1115MJWITItijift Pul@nni (Tdap) friulu 10 

- '7F1q11.41,ilvt-Mv4 friE.au 1 TA WILL 

- tym177An1viii1Sv1 il@n (chest x-ray)niCtu 6 thvirle•iltan 

t@II,fwt.,ruNani7m-Ain171ATt 



 

เรียน  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมทุกท่าน 

ขอให้ท่าน Scan QR Code เข้ากลุ่มไลน์ตามสาขาท่ีท่านผ่านการคัดเลือกด้วยนะคะ ท้ังนี้  

เพ่ือการติดต่อสื่อสารท่ีสะดวก และรวดเร็วขึ้นค่ะ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและช าระเงินแล้วเท่านั้น..!!) 

สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
(ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช) 

สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 
สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 

(ร่วมกับ รพ.เลิดสิน) 
http://line.me/ti/g/unWpJo2wNk http://line.me/ti/g/liz1i4wjXD http://line.me/ti/g/Wh0Q0tHmbc 

 
 
 
 
 

  

   

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อฯ สาขาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 

https://line.me/ti/g/Xriu3HwmUY https://line.me/ti/g/BgsHNThpPO https://line.me/ti/g/BgsHNThpPO 

 
 
 
 
 

  

   

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจฯ 

https://line.me/ti/g/Qx3Gq4Dk_b 
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