
 
 
 

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS  

ปีการศึกษา 2561  รอบที่ 5  รับตรงอิสระ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร-
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้ 

 
✤ กลุ่มที่ 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์ - คณิต   จ านวน  180  คน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ≥ 2.75 
3) คะแนนสอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ คือ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม 

เกณฑ์ขั้นต่ าของคะแนนสอบวิชาสามัญแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 20% ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 25%  
4) ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรงระบุโดยแพทย์ผู้ตรวจ / ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
5) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน / สุขภาพจิตปกติ 

 

✤ กลุ่มที่ 2 โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน  10 คน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1) ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
2) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษา วิทย์ - คณิต 
3) เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
 3.1) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ≥ 2.75 

3.2) วุฒิผู้ช่วยพยาบาล (GPA) ≥3.00 
4) คะแนนสอบข้อเขียน 7 วิชาสามัญ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม 

เกณฑ์ขั้นต่ าของคะแนนสอบวิชาสามัญ แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 20% 
5) ไม่เป็นโรคตาบอดสีขั้นรุนแรงระบุโดยแพทย์ผู้ตรวจ / ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร 
6) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน / สุขภาพจิตปกติ 
 
 
 
 
 
 



✤ กลุ่มที่ 3 โครงการอ่ืนๆ         
 ✤  โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิสิรินธร จ านวน  1 คน  

(มูลนิธิสิรินธรร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้พิจารณาเกณฑ์การสมัคร) 
 ✤ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน  2 คน 
      (มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก) 
 ✤ โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  
จ านวน  2 คน (สภาการพยาบาลเป็นผู้พิจารณาเกณฑ์การสมัคร) 
 
ขั้นตอนการสมัคร 

1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ทาง www.ns.mahidol.ac.th  และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
2) ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยให้น ำเงินเข้ำบัญชีผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรเท่ำนั้น  

ชื่อบัญชี : “หน่วยทะเบียนและประเมินผลกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล” ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่ 016-4-26827-3  จ ำนวน 100.- บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ 

3) เตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้ 
3.1) ใบแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (ปพ.1) 
3.2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร 
3.3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
3.4) หนังสือรับรองผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (ฉบับที่ออกโดย สทศ.) 
3.5) หลักฐานใบน าฝากค่าธรรมเนียมการสมัคร (100 บาท) 
3.6) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี) 

4) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางอีเมล 
- ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่  งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช- 

พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา ระหว่างวันที่ 13-20 กรกฎาคม 2561  
- ส่งเอกสารการสมัครทางอีเมล นางสาวฉวีวรรณ  สาระคง หัวหน้างานบริการการศึกษา  

อีเมล: chaveewan.saa@mahidol.edu ทั้งนี้ ในวันที่รายงานตัวเพ่ือตรวจร่างกายฯ ผู้สมัครจะต้องน าเอกสาร
หลักฐานการสมัครฉบับจริง พร้อมทั้งใบน าฝากค่าธรรมเนียมการสมัครฉบับจริงมาด้วย และให้ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องบนส าเนาเอกสารทุกฉบับ 

 
 
 
 
 

 

http://www.ns.mahidol.ac.th/


ตารางกิจกรรม TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 

กิจกรรม วันที่ สถานที ่

เปิดรับสมัคร 
 
 
ปิดรับสมัคร 

13 กรกฎาคม 2561  
เวลา 08.00 น. 
 
20 กรกฎาคม 2561  
เวลา 12.00 น. 
 

1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ทาง www.ns.mahidol.ac.th   
2) ช าระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จ านวน 100.- บาท  
(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรเท่ำนั้น  ชื่อบัญชี : 
“หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่  
016-4-26827-3 
3) ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางอีเมล 
    - ส่งด้วยตนเองท่ีงานบริการการศึกษา ชั้น 1 ห้อง One Stop 
Service อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาล-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    - ส่งทางอีเมลที่ chaveewan.saa@mahidol.edu 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

23 กรกฎาคม 2561 
เวลา 15.00 น. 

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
www.ns.mahidol.ac.th 

ช าระค่าธรรมเนียม
การตรวจร่างกาย
และสอบสัมภาษณ์ 

23 – 24 กรกฎาคม 2561 ช าระค่าธรรมเนียม จ านวน 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ผ่ำนเคำนเ์ตอร์ธนำคำรเท่ำนัน้ ชื่อบัญชี : “หนว่ยทะเบียนและ
ประเมินผลการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขท่ี 016-4-26827-3 

ตรวจร่างกายและ
สอบสัมภาษณ์ 

25 กรกฎาคม 2561 1) ตรวจร่างกายตามที่ก าหนด (รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการ
จะแจ้งให้ทราบในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561) 
2) สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษา 

26 กรกฎาคม 2561 
เวลา  13.00  น. 

ประกาศผ่านทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 
www.ns.mahidol.ac.th 

 

       สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2122-2123 หรือ 092-2626308 ในวนัและเวลาราชการ 

   
      ประกาศ ณ วันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล) 

             คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

http://www.ns.mahidol.ac.th/
mailto:chaveewan.saa@mahidol.edu
http://www.ns.mahidol.ac.th/
http://www.ns.mahidol.ac.th/


 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบ TCAS ปีการศึกษา  2561 

รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ   
ใส่เคร่ืองหมาย    หน้าโครงการที่สมัคร 

(      ) ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์ - คณิต   
(      ) โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

1.  ชื่อ   นาย / นาง / นางสาว ……………………………….............................................นามสกุล…………………………………………...........................อายุ........................... ป ี   
     ศาสนา…………….......  น้ าหนัก……..........กก.    ส่วนสูง………......ซม.  โทรศัพท์มือถือ.............................................................. โทรศัพท์บ้าน................................. 
2.  จังหวัดที่เกิด…………………………………………..………ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ............................. หมู่ที่............... ถนน............................................................................ 
     ต าบล...................................................... อ าเภอ...................................................... จังหวัด.........................................................  รหัสไปรษณีย์............................ 
     e-mail : ............................................................................................ 
3.  ประวัติการศึกษา 

(    ) จบการศึกษาจากโรงเรียน………………………………….................................................................................. จังหวัด...................................................................
คะแนนเฉลี่ยสะสม  (ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 : 6 ภาคการศึกษา) .........................             

     (    ) ส าหรับโครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล  สถานที่ท างาน : ..................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................................
คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรของวุฒิผู้ช่วยพยาบาล...............................    

4.  ประวัติครอบครัว 
- บิดา    อายุ…….................ปี       (     ) มีชีวิต     (    ) ถึงแก่กรรม    อาชีพ/ลักษณะงาน......................................................................................................... 

     - มารดา อายุ……………………ปี       (     ) มีชีวิต     (    ) ถึงแก่กรรม    อาชีพ/ลักษณะงาน......................................................................................................... 
- บิดา / มารดา     (     ) อยู่ร่วมกัน   (     ) หย่า / แยกกันอยู่      (     ) อื่น ๆ  ระบุ…………………………………………………………………………............................... 
- รายได้ครอบครัว  (     ) ค่อนข้างดี/ มีเงินเหลือเก็บ      (     ) พอเพียงกับการใช้จ่าย        (     ) ค่อนข้างขาดแคลน/กู้ยืม 

5.  ประวัติส่วนตัว 
- เป็นบุตรคนที่……………………ในจ านวนทั้งหมด…………….คน         ยังอยู่ในความอุปการะของบิดา / มารดา……………คน 
- คุณลักษณะเด่นภาคภูมิใจตนเอง
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………... 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………. 
- คุณลักษณะที่ควรปรับปรุง
............................................................................................................................................. ...............…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
- ความสามารถ / ความถนัด / ประสบการณ์ / กิจกรรมพิเศษ 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
- การได้รับรางวัล / เกียรติบัตร  
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………. 

มีต่อด้านหลัง...  

รูปถ่าย 

1 น้ิว 



 
- ความคิดเห็นต่อวิชาชีพการพยาบาล 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 

 

6.  เป้าหมายในอนาคต    
............................................................................................................................................................………………………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………… 

 

7.  ประวัติสุขภาพ (โปรดระบุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต) 
โรคประจ าตัว     (       ) ไม่มี    (       ) มี  โปรดระบุ................................................................................................................................................. 

     การรักษาปัจจุบัน  (       ) ไม่มี    (       ) มี โปรดระบุการรักษาและยาที่ได้รับ  ........................................................................................................... 
 

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค ความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม/วิชาชีพการพยาบาล ดังต่อไปนี้ 

(1) มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึ กษา 
การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

(2) เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบ วิชาชีพการพยาบาล 

(3) เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตราย ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
(4) มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล   
(5) มีความผิดปกติในการเห็นภาพ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 มีความผิดปกติใน

การได้ยิน 
(6) โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการ

ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพ่ิมเติมได้ 
หากพบภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อ (1) – (6) ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการ

คัดเลือกคร้ังนี้และการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล แม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม 
 
 ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
  ลงชื่อ.................................................................................................. ผู้สมัคร 
        (.................................................................................................) 
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