
•  ทุนเรียนดีและความประพฤติดี คณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัย 

    มหิดล จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความ

    ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย

•  ทุนโครงการพิเศษ สนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เชน ศูนยการแพทย 

   กาญจนาภิเษก และคณะเวชศาสตรเขตรอน เปนตน ทั้งนี้ผูรับทุนจะตอง

   ทำงานชดใชทุนตามระยะเวลาที่แหลงทุนกำหนด

นักศึกษาจายคาบำรุงหอพักตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

•  มหาวิทยาลัยมหิดล มีหอพักสำหรับนักศึกษา ชั้นปที่ ๑ -  ๒ ณ พื้นที่

   ศาลายา จังหวัดนครปฐม

•  คณะพยาบาลศาสตร มีหอพักสำหรับนักศึกษา ชั้นปที่ ๓ – ๔ ณ หอพัก

   คณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนท กรุงเทพฯ

 ภายในหอพักมีการจัดสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู และเอื ้ออำนวย 

ความสะดวกทางดานสารสนเทศ หองสมุด และสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อ 

พัฒนานักศึกษาในดานตางๆ  โดยมีผูปกครองหอพักและอาจารยที่ปรึกษา 

ประจำหอพักเปนผูดูแลความเปนอยู ความปลอดภัย และสวัสดิการของ 

นักศึกษา

นักศึกษาจะไดรับสวัสดิการ  และการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวยตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

๑.  บางกอกนอย  ตั้งอยูภายในโรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

๒.  ศาลายา  อาคาร “มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร” ตั้งอยู ณ เลขที่

     ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑล สาย ๔ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๓.  บางขุนนนท  ต้ังอยู ณ เลขท่ี ๕๗ ถนนบางกอกนอยตล่ิงชัน  

     แขวงบางขุนนนท เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ติดต่อสอบถามได้ที่...
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จำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๓๗ หนวยกิต

 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

ประมาณปละ  ๒๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐  บาท

ระยะเวลาเรียน

คุณสมบัติ

ระบบการรับเข้าศึกษา

 นักศึกษาจะตองทำสัญญาและขอผูกพันกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยมีเงื่อนไขในการทำงานที่โรงพยาบาลศิริราช และหนวยงานที่ใหทุน 

เปนเวลาอยางนอย  ๒-๓  ป

ปณิธาน

ค่านิยมองค์กรวิสัยทัศน์

๑.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมต่ำกวา ๒.๗๕

๒.  มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดี ตองมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจาก

     โรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา

     การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล

๓.  ผานการสอบขอเขียน การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ การสัมภาษณ 

     และการตรวจสุขภาพ 

 คุณลักษณะท่ีโดดเดนของบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล คือ “มุงม่ันคุณธรรม เลิศล้ำทางปญญา สรางคุณคา 

ตอสังคม” มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานระดับสากล 

รูลึกในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ รู กวางในการ 

เปลี่ยนแปลงของประเด็นและแนวโนมสุขภาพโลก มีทักษะในการดูแล 

ผูรับบริการที่ไดรับการรักษาดวยเทคโนโลยีขั้นสูง มีภาวะผูนำ มีทักษะ 

ดานเทคโนโลยีและการสื ่อสาร ใฝเรียนรู ตลอดชีวิต มีจิตบริการ 

คิดอยางมีวิจารณญาณ สรางสรรคนวัตกรรม รับผิดชอบตอสังคม 

ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

การทำสัญญา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

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

มีการจัดการเรียนการสอนกลุมสองภาษา ใหกับนักศึกษาท่ีมีความสนใจ 

ที่ผานการคัดเลือกความสามารถดานภาษาอังกฤษ


