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 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ รู้จักหน่วยงาน               
ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนการจัดบริการ
สวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ  
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เข้ามาในคณะพยาบาลศาสตร์
และตลอดการศึกษา 
 งานพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ทราบแนวทางการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อการตั้งใจศึกษาและ
เตรียมความพร้อมในการเรียนจนประสบความส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในการเป็น
นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการส่งเสริมและน าพานักศึกษาให้ส าเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะบัณฑิตที่              
พึงประสงค์ เป็นคนดี มีปัญญา น าพาสุขในการปฏิบัติวิชาชีพและในการด ารงชีวิต
ต่อไป 
 
      งานพัฒนานักศึกษา 
                                         คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                                       
 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
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ประวัต ิ

คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
  

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี วิ วัฒนาการมาจาก  
“โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้”  ซึ่งมีก าเนิดเมื่อวันที่  12  มกราคม 
2439 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถใน
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาล
แห่งแรกในประเทศไทย  โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้รับโปรดเกล้า         
ให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคนแรก อีกพระองค์หนึ่งที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าที่ทรงส่งเสริมการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์เป็น
ทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงสนับสนุนการจดัซื้อที่ดินโรงเรยีน
กุลสตรีวังหลังให้เป็นที่อยู่และที่เรียนของนักเรียนพยาบาล ต่อมาไดพ้ระราชทานที่ดิน
แปลงดังกล่าว จ านวน 3 ไร่  97 ตารางวา ให้แก่โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์       
แลการพยาบาลไข้ เหตุการณ์ส าคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน
หญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ คือ ปีพุทธศักราช 2456 นางสาวสังวาลย์  
ตาละภัฏ หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย 
ได้เข้าศึกษาวิชาการพยาบาลที่โรงเรียนแห่งนี้ และทรงส าเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช  
2459   
 ในช่วงปีพุทธศักราช 2460-2478 เป็นยุคทองของการแพทย์และ       
การพยาบาลไทย เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ครู
และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในบุคคลที่ได้รับ
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ทุนน้ัน คือ นางสาวสังวาลย์  ตาละภัฏ หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย  และด้วยพระปรีชาญาณ   อันกว้างไกลของสมเดจ็
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ทรงเล็งเห็นว่า การพยาบาล
จ าเป็นต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการแพทย์และการสาธารณสุข    
จึงทรงชักชวนมูลนิธิรอคกี้  เฟลเลอร์ เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพยาบาล 
 จากวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย โรงเรียนแห่งนี้ได้รบั
การยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่           
23  มิถุนายน 2515  โดยมีอาจารย์สงวนสุข  ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก ทั้งนี้
คงกล่าวได้ ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นจุดเริ่มต้น               
ของการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย  และมีพัฒนาการตามภารกิจ           
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ มีการปรับปรุงหลักสูตร   
และจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และมีความเป็นมาตรฐานในระดับ
สากล ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างต่อเนื่องมาเป็น
ล าดับจนถึงปัจจุบัน   
 วิวัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงนับว่าเป็น
ประวัติศาสตร์ของการพยาบาลไทยที่มีคุณค่ายิ่ง ควรแก่การหวงแหนและเป็นที่
ภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิตทุกหลักสูตร นักศึกษาและศิษย์เก่า
พยาบาลศิริราชทุกยุคทุกสมัย สถานภาพที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา
ที่ยาวนานมากว่า 120 ปี มีปณิธานที่ชัดเจน ตามพระราชด ารัส ของสมเด็จพระศรี
พัชรินทรำบรมรำชินีนำถ องค์ผู้พระราชทานก าเนิดโรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ว่า 
“....กำรพยำบำลน้ันไม่ใช่ว่ำจะมีประโยชน์แต่กำรพยำบำลอย่ำงเดียวย่อมเป็น
ประโยชน์ส ำหรับบ ำรุงชำติและบ้ำนเมืองของเรำด้วย....” จากปณิธานนี้จึงเป็น
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พลังขององค์กรที่ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์น ามาก าหนดนโยบาย ปรัชญา 
วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานการจัดการศึกษาตลอดมาในทุกยุคสมัย     
มีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  สมดังปณิธานที่
เรายึดถือกันตลอดมา 
 

 ปัจจุบนัรองศาสตราจารย ์ดร.ยาใจ สทิธิมงคล ด ารงต าแหน่งคณบดีคนที ่7 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจกล่าวได้ว่า ภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเติบโตก้าวหน้า และขยายบทบาท
ในทุกๆด้านเป็นอย่างมาก ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคลากรทุกระดับของ
คณะพยาบาลศาสตร์ และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และไดร้บั
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป แนะน ำคณะพยำบำลศำสตร์ 
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ปณธิำน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
....กำรพยำบำลนั้น ไม่ใช่ว่ำจะมีประโยชน์แต่กำรพยำบำลอย่ำงเดียว   
ย่อมเป็นประโยชน์ส ำหรับบ ำรุงชำติและบ้ำนเมืองของเรำด้วย….  
   พระราชด ารัส ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
                ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 
              10 พฤษภาคม  รศ. 130 (พศ. 2455) 
 

วิสัยทัศน์    
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาทางการพยาบาล
ระดับประเทศ และนานาชาติ เป็นแกนนาในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม   

 

Mahidol HIDEF  

        เพื่อสร้างบัณฑิตใหเ้ป็น Global Citizen และ Global Talents 
และมีความรู้ในการใช้ชีวิต ยุคศตวรรษที่ 21 
 

 

 
                                                                             
 

 
Health Literacy: ความเข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตให้เปน็ผู้มสีุขภาพดี 

Internationalization: ความเปน็นานาชาติ 
Digital Literacy: ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 

Environmental Literacy: ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม 
Financial Literacy: ความเข้าใจและปฏิบัตเิป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกจิ 
ค่ำนิยมองค์กร (CORE  VALUES) คณะพยาบาลศาสตร์  NS  MAHIDOL 

คลิป  Mahidol HIDEF 
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ค่านิยมองค์กร (CORE  VALUES) คณะพยาบาลศาสตร์  NS  MAHIDOL 
N   Noble                            สืบสานปณิธาน ท างานเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคม 
S    Synergy                         รวมพลัง ร่วมใจมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
M   Moral                            คุณธรรมจริยธรรมน าองค์กร  
A   Accountability                รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
H   Human respect               เคารพ และให้เกียรติต่อกัน  
I    Innovation                      สร้างนวัตกรรม  
D  Direct toward Excellence   มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ  
O  Onward improvement      เรียนรู้ตลอดชีวิต คิด พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
L   Leadership                     กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปลี่ยน 

ค่านิยมองค์กร (Core values) มหาวิทยาลัยมหิดล 
M  Mastery  เป็นนายแห่งตน 

A  Altruism มุ่งผลเพื่อผู้อื่น 
H  Harmony กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
I   Integrity มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D  Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
O  Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
L   Leadership ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

Mastery 

Originality 

Altruism 

Harmony 

 

Determination 

Integrity 
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ข้อมูลทั่วไปประจ ำมหำวิทยำลัยมหิดล 
 

ค ำขวัญ  อตฺตาน  อุปม  กเร 
พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง  

 

ปรัชญำ  ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 

ปณิธำน  ปัญญาของแผ่นดิน 

 

วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 

สัญลักษณ์ ต้นกันภัยมหิดล 
 
 

 
 
 
 

 
สีประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล  สีขาว  

 

ดอกไม้ประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล ดอกพิกุล   
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คณะผู้บริหำรคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยำใจ  สิทธิมงคล 
คณบด ี

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา  จันทร์เปีย 
รองคณบดีฝา่ยบรหิาร 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี  ประสบกติติคุณ 
รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา  วรรณสถิตย์ 
รองคณบดีฝา่ยงบประมาณ และการคลัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์   คงคา 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา  พรชัยเกตุ โอว ยอง 
รองคณบดีฝา่ยนโยบาย แผน และงบประมาณ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา   เกษมสุข 
รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ   เช้ือตาเล็ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี   พงษ์สาระนันทกลุ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสด ุ

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

 

อาจารย์ศิรดา   เกษรศร ี
รองคณบดีฝา่ยวิเทศสัมพันธ์ 

 

            อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

 

อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร                                   รองศาสตราจารย์ ดร. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 
       ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา                                  ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
  

        
 
 
 
       
                  
                      
                                                  

                            รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ อทุริยะประสิทธ์ิ     รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์   ภู่วราวุฒิพานิช 
               ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ์                                  ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ์
  
          
  
 
 
 

                           
       

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร   เกษรสมุทร 

           ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์                         ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจติเวชศาสตร์ 
  
         

 
 

             
 

                                          รองศาสตราจารย์ ดร..รักชนก คชไกร 
                                                 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์                                    
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    กรรมกำรประจ ำคณะฯ จำกคณำจำรย์ประจ ำ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วารีรัตน์   ถาน้อย 
ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี   อัศดรวิเศษ 
ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร ์

อาจารย์สุดารัตน์   สุวรรณเทวะคุปต ์
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กีรดา ไกรนุวัตร 
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์
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คณะกรรมกำรพัฒนำนักศกึษำ ปีกำรศึกษำ 2562-2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา  เกษมสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ       เชื้อตาเล็ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ    มุสิกทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา      สมัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี       ปุงบางกะดี่ 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรส  มีกุศล 
อาจารย์คัทลียา              คงเพ็ชร 
อาจารย์จิตต์ระพี   บูรณศักดิ์ 
อาจารย์ชลธิดา    ลาดี 
อาจารย์ ดร.ทิวาภรณ์  เฉลิมพิชัย 
อาจารย์ ดร.นันทกานต์  มณีจักร 
อาจารย์ ดร.นาตยา        รัตนอัมภา 
อาจารย์เบ็ญจมาศ        โอฬารรัตน์มณี 
อาจารย์พรสินี   เต็งพานิชกุล 
อาจารย์ ดร.รัตติมา        ศิริโหราชัย 
อาจารย์รัชดา   จันทราภรณ์ 
อาจารย์ลัดดาวัลย์        ทรัพย์เจริญมาก 
อาจารย์วรรณฤดี   เชาว์อยชัย 
อาจารย์สาธกา   พิมพ์รุณ 
นางปริณดา             สันติสุขวันต์ 
นางสมใจ                  ลครศรี 
นางอุราภรณ์             จ้อยจินดา 
นางสาวชัญญา                              แสงจันทร์ 
นางสาวพิมพิไล                         รักสระน้อย 
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นางสาวเพียงเพ็ญ              แป้นจันทร์        
            ว่าที่ร้อยตรีอมรชัย              รัตนโสภา           
 

อำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสรนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  
ปีกำรศึกษำ 2563   
 

                         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ                    มุสิกทอง 
    2. อาจารย์สาธกา          พิมพ์รุณ 
 
 

อำจำรย์ประจ ำชั้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

ชั้นปีที่   1      
                         1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา             พว่งแก้ว 
    2. อาจารย์สาธกา          พิมพ์รุณ 
 

ชั้นปีที่   2    
                  1. อาจารย์ ดร.กุลธิดา                          หัตถกิจพาณิชกุล 

                         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญจันทร์             สิทธิปรีชาชาญ  
ชั้นปีที่   3     
                  1. อาจารย์เบ็ญจมาศ                           โอฬารรัตน์มณี 

                        2. อาจารย์ ดร.นันทกานต ์        มณีจักร                       
 

 ชั้นปีที่   4  
                  1. อาจารย์ ดร.รัตติมา                          ศิริโหราชัย 

 2. อาจารย์ ดร.นาตยา                          รัตนอัมภา 
 
     

อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าเป็น
ผู้ดูแล แนะน า ช่วยเหลือนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 
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แผนยุทธศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2564-2567  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน 
 
 

จ ำนวนนักศกึษำคณะพยำบำลศำสตร์   ปีการศึกษา  2563 
 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามระดับชั้นปี  
ดังตารางที่ 1  
 

ตำรำงที่ 1  จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จ าแนกตามระดับชั้นปี 
  

ระดับ รวม (คน) 
ชั้นปีที่ 1 318 
ชั้นปีที่ 2 300 
ชั้นปีที่ 3 213 
ชั้นปีที่ 4 344 

รวมทั้งสิ้น 1,175 
               

    หมำยเหตุ 
ชั้นปีที่ 1  จ านวน  คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ดังน้ี 

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 318  คน 
ชั้นปีที่ 2  จ านวน  คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ดังน้ี 

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 293 คน 
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ านวน 7 คน    
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             คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งม่ันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เรามีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพอยู่เสมอ ในปี 2562 หลักสูตร 
พยำบำลศำสตรบัณฑิตได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับอำเซียน (AUNQA) นอกจากการ 
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น หลั ก สู ต ร พ ย า บ า ลศ า สต รบั ณ ฑิ ต  ( ป ริ ญ ญ า ต รี )  แ ล้ ว                                       
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(ปริญญาโท) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ (ปริญญาเอก) ทั้งในหลักสูตรภาคภาษาไทยและนานาชาติ  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ              
ด้านภาษาอังกฤษ จึงจัดการเรียนการสอนในวิชาที่คณะรับผิดชอบเป็นแบบสองภาษาโดย
นักศึกษาที่เข้ากลุ่มเรียนแบบกลุ่มสองภาษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเรี ยน               
ในปีการศึกษา 2563 จะรับนักศึกษากลุ่มสองภาษาจ านวน 80 คน 
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งำนพัฒนำนักศึกษำ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความส าคัญด้านการพัฒนา
นักศึกษาให้ตอบสนอง ต่อการเป็น Global Citizen และ Global Talents และการพัฒนา
ทักษะการท างานและการใช้ชีวิต (Soft Skills) โดยมุ่งม่ันที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทั้งด้านวิชาการ การปฏิบัติพยาบาล และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร ของคณะฯ 
คือ NS MAHIDOL ซ่ึงสอดคล้องกันอย่างดีกับค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
MAHIDOL คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโลยี ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม การร่วมมือ
ประสานงาน การพัฒนาทั้งด้านจิตใจ สังคม สติปัญญาจะท าให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศ และเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่ยึดถือ
ประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการและส่วนรวมเป็นที่ตั้งพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ “มุ่งม่ัน
คุณธรรม เลิศล้ าทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม”  

         

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

งานพัฒนานักศึกษา ห้อง One Stop Service 
 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา โทร. 02-441-5333 ต่อ 2121 

    

 

เฟสบุ๊ค 
งานพัฒนานักศึกษา 

เว็บไซต์ 
งานพัฒนานักศึกษา 
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กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ  
และกำรจัดสรรสวัดิกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตนักศึกษำ  

 

1. กำรพัฒนำนักศึกษำ  
งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี 

คุณลักษณะ NS MAHIDOL มีความเป็นพลเมืองโลก พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรสื่อสำร 
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับประเทศและ
นำนำชำติ มีกำรพัฒนำทักษะชีวิตที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ กำร
ท ำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงเครือข่ำยภำยใน และภำยนอกสถำบัน สังคม และส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำนวตกรรม และกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ การสร้างคุณค่า และ
การบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  

กระบวนการพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามความสมัครใจ และการ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาตนของนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องการก าหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 
นักศกึษำต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยชั่วโมง 
ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมที่ก ำหนดให้เข้ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 กิจกรรม จ ำนวน 6 ช่ัวโมง 
2. กิจกรรมที่สำมำรถเลือกได้ จ ำนวน 94 ชั่วโมง  
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2.1 โดยเลือก 3 ใน 5 ด้ำน ของ MU-HIDEF ด้ำนละไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมง (30 ชั่วโมง)  
ดังน้ี  

1) Health literacy  
2) Internationalization  
3) Digital literacy  
4) Environment literacy  
5) Financial literacy 

2.2 จิตอำสำ ไม่น้อยกว่ำ 10 ชม.  

2.3  21st Century Skills  

- Critical thinking and problem solving  

- Creativity and innovation  

- Communication and collaboration  

- Leadership management skill  

- Social skill   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ Activity Transcript 
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2. กำรจัดสรรสวัดิกำร ส่งเสริมสุขภำวะ และคุณภำพชีวิตนักศึกษำ 
นอกจากการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร แล้ว  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความส าคัญด้านสุขภาพ โดยมีการจัด
จัดระบบการดูแลสุขภาพ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่มีผลการ
เรียน มีความประพฤติดี  และให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพใจ โดยมีการส่งเสริมการท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัก
อาศัยภายในหอพักเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับบริกำรสุขภำพนักศึกษำ พ.ศ. 2563 

 

           โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับบริการสุขภาพนักศึกษา 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
และข้อ 6 (1) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารบัญชกีองทุนกิจการนักศึกษา 
พ.ศ. 2553 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ให้ยกเลิก 
         1.1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการ
สุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2561 
         1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการ
สุขภาพนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
 ข้อ 2. ประกาศน้ีใช้บังคับแก่นักศึกษารหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย 63xxxxx ที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
         ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563 ให้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 3 ในประกาศน้ี 
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 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล  
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหรือนักเรียนทุกสัญชาติของมหาวิทยาลัย  
และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาของสถาบันสมทบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
สถาบันสมทบ นักศึกษาของสถาบันร่วมสอน นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange student)  
และนักศึกษาอาคันตุกะ (Visiting student)  
 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงมีค่าบริการ
สุขภาพรวมอยู่ในภาคการศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ  
 “การรับบริการสุขภาพ” หมายความว่า การรับบริการตรวจรักษาอาการหรือโรค 
การบ าบัดฟื้นฟู และอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะเป็นการบ าบัดรักษาเพื่อให้ร่างกายหรือจิตใจเข้าสู่
สภาวะปกติ 
 “การรับบริการทันตกรรม” หมายความว่า การรับบริการตรวจรักษาอาการหรือ
โรคทางสุขภาพช่องปากการบ าบัดฟื้นฟู และอ่ืน ๆ ซ่ึงมีลักษณะเป็นการบ าบัดเพื่อรักษาให้
สุขภาพช่องปากเข้าสู่สภาวะปกติ 
 “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า เงินที่หน่วยบริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลเรียกเก็บ 
เพื่อเป็นค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ ายาหรืออาหารทาง
เส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่ารักษา และบริการ
อ่ืน ๆ เก่ียวกับการตั้งครรภ์ ค่ารักษาโรคเรื้อรังประจ าตัวที่นักศึกษาเป็นมาก่อนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย หรือค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ เช่น ค่าอวัยวะ ค่าธรรมเนียมและบริการที่เรียกชื่อ    
อย่างอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะเป็นการตอบแทนหรือเป็นการเสริมความงาม  
 “หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย “สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย” หมายความว่า โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิ เษก 
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์  
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 “สถานพยาบาลเครือข่าย” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลง
หรือประสานงานไว้เพื่อให้บริการสุขภาพนักศึกษา  ซ่ึงไม่ใช่สถานพยาบาลในสัง กัด
มหาวิทยาลัย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนกิจการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องการบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา 
 ข้อ 4. สิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมของนักศึกษา 
  นักศึกษาจะมีสิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมตาม
ประกาศน้ี ต่อเม่ือได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาซ่ึงมีค่าบริการสุขภาพรวมอยู่ในภาค
การศึกษาของหลักสูตรน้ัน ๆ จนถึงวันเปิด ภาคการศึกษาถัดไป และ/หรือมีผลจนถึงวันที่พ้น
สภาพการเป็นนักศีกษา ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งน้ี  รวมถึงนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ซ่ึงได้ช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ในกรณีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาคการศึกษาต่อ
ปีการศึกษานักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จึงจะถือว่าครอบคลุมตลอดปีการศึกษา และมีสิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและ
บริการทันตกรรม 
  นักศึกษาซ่ึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะมีสิทธิในการเข้า
รับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมตามประกาศน้ี ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (1) กรณีนักศึกษาได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน  ซ่ึง
ครอบคลุมค่าบริการสุขภาพ  
  (2) กรณีนักศึกษาได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน ซ่ึงไม่
ครอบคลุมค่าบริการสุขภาพ และนักศึกษาได้ช าระส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วน
แล้ว 
            ข้อ 5 การด าเนินการเก่ียวกับสิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการ            
ทันตกรรม 
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     5.1 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทย ให้นักศึกษาด าเนินการลงทะเบียนใช้สิท ธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลตามสิทธิพื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประกันสังคม แล้วแต่กรณี 
          การเบิกค่าใช้ จ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ นักศึกษาได้
ลงทะเบียนไว้ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 แนบท้ายประกาศ 
    5.2 กรณีนักศึกษาสัญชาติ อ่ืน ให้ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยจัดท าประกัน
สุขภาพให้แก่นักศึกษา ซ่ึงอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปน้ี  
  5.2.1 ประกันสุขภาพกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) 
   (1) ค่าห้องและค่าอาหาร / วัน จ านวนไม่น้อยกว่า 31 วันต่อปีกรมธรรม์  
                         (2) ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) จ านวนไม่น้อยกว่า 7 วันต่อปีกรมธรรม์  
   (3) ค่ารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ เช่น ค่ารถพยาบาล  
   (4) ค่าแพทย์ผ่าตัด  
   (5) ค่าเยี่ยมของแพทย์ 1 ครั้งต่อวัน ไม่น้อยกว่า 30 วันต่อปีกรมธรรม์ 
   (6) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ 
   (7) ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค 
  5.2.2 ประกันสุขภาพกรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) จ านวน 1 ครั้งต่อวัน
และไม่น้อยกว่า 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ 
 ข้อ 6 ในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ให้นักศึกษาแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ส าหรับนักศึกษาสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทางหรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (ส าหรับนักศึกษาสัญชาติอ่ืน) และบัตรประจ าตัวนักศึกษา ต่อหน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษา สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และสถานพยาบาลเครือข่าย เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้ถูกต้องก่อนรับบริการทุกครั้ง 
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 ข้อ 7 การเข้ารับบริการสุขภาพ นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล
ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี  
 7.1 การเข้ารับบริการสุขภาพในเวลาราชการ รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของคณะที่ นักศึ กษาสั ง กัด  หรือคณะใกล้ เคีย ง สถานพยาบาลในสั ง กัด
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานพยาบาลเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษาหรือสถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือ สถานพยาบาลเครือข่ายก าหนด ตาม
เอกสารแนบท้าย 2 แนบท้ายประกาศน้ี 
 7.2 การเข้ารับบริการสุขภาพนอกเวลาราชการ ให้ขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาล     
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7.3 การเข้ารับบริการสุขภาพ เน่ืองจากเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุให้
นักศึกษาเข้ารับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาและสถานพยาบาลตามล าดับ ดังน้ี  
       7.3.1 หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด  
       7.3.2 สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  หรือสถานพยาบาล
เครือข่าย 
        7.3.3 สถานพยาบาลอ่ืน ๆ ทั้งน้ี นักศึกษาจะเบิกจ่ายได้ตามสิทธิพื้นฐานของ
นักศึกษา 
 ข้อ 8. การเข้ารับบริการทันตกรรมของนักศึกษา ให้รับบริการ ณ สถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
 8.1 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทยที่ มีสิท ธิพื้นฐานอยู่ ในสถานพยาบาลสัง กัด
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประกันสังคมแล้วแต่กรณี ให้รักษาตามสิทธิพื้นฐาน 
 8.2 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทยที่ ไ ม่ มีสิท ธิพื้นฐานกับสถานพยาบาลสัง กัด
มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาสัญชาติอ่ืน ให้นักศึกษาเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้ในวงเงิน 
500 บาทต่อปีการศึกษา ซ่ึงรวมอยู่ในวงเงินค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามข้อ 9 
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 ข้อ 9. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการ
ทันตกรรมของนักศึกษาจากกองทุนในวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา ใน
กรณีดังต่อไปน้ี  
 9.1 กรณีนักศึกษาเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษาในข้อ 5 และมีค่าใช้จ่ายที่เกินสิทธิพื้นฐานของนักศึกษาแต่ไม่เกิน
รายการที่กรมบัญชีกลางก าหนด เน่ืองจากมีความจ าเป็นตามความเห็นของแพทย์ผู้ท าการ
รักษา หรือมีการจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติตามรายการที่ระบุไว้แนบท้าย 3 แนบท้าย
ประกาศน้ี 
  9.2 กรณีนักศึกษาเข้ารับบริการสุขภาพขณะอยู่ในระหว่างด าเนินการลงทะเบียนใช้
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล และยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิดังกล่าวได้ โดยต้อง
เป็นกรณีที่ เข้ารับบริการสุขภาพของสถานพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเท่าน้ั น ซ่ึงไม่
ครอบคลุมการรับบริการคลินิกพิเศษ  
 9.3 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยฉุกเฉินซ่ึงจ าเป็นต้องน าส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน
และ   ไม่สามารถจัดหารถจากมหาวิทยาลัยได้ ให้เบิกค่ายานพาหนะได้ในวงเงินไม่เกิน 500 
บาทต่อครั้ง 
  9.4 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยฉุกเฉินซ่ึงจ าเป็นต้องน าส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน
โดยรถพยาบาล (Ambulance) โดยต้องเป็นกรณีที่เข้ารับบริการของสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลเครือข่ายเท่าน้ัน  
 9.5 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทยที่ ไ ม่ มีสิท ธิพื้นฐานกับสถานพยาบาลสัง กัด
มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาสัญชาติอ่ืน ให้นักศึกษาเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้ในวงเงิน 
500 บาทต่อปีการศึกษา 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนให้แก่
นักศึกษาเกินกว่าวงเงินตามวรรคหน่ึง ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และกรณีดังกล่าวนักศึกษาต้องเข้ารับบริการสุขภาพ
จากสถานพยาบาลดังต่อไปน้ี  
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  (1) สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  
  (2) สถานพยาบาลเครือข่าย ได้แก่  
  (2.1) พื้นที่ศาลายา ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล หรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยประสานงานไว้  
  (2.2) วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่โรงพยาบาลไทรโยค หรือโรงพยาบาลพหล
พลพยุหเสนา 
  (2.3) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ที่โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
  (2.4) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลเขาทองหรือโรงพยาบาลพยุหะคีรี หรือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
  ข้อ 10. การเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามข้อ 9 ให้นักศึกษาด าเนินการ
ติดต่อขอรับเงินได้ในช่องทาง ดังน้ี     
  10.1 นักศึกษาระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี  ติดต่อกองกิจการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
  10 . 2  นั กศึ กษาร ะดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า  ติ ด ต่ อบัณฑิ ต วิท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ข้อ 11. เ ม่ือนักศึกษาพ้นสภาพการเป็น นักศึ กษาตามข้ อบั งคับ
มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัย     จะด าเนินการส่งรายชื่อของนักศึกษาดังกล่าวให้ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อคืนสิทธิไปยังสถานพยาบาลที่นักศึกษามีสิทธิ
พื้นฐานอยู่ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซ่ึงอยู่ในท้องที่ตามทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา 
  ข้อ 12. การจ่ายเงินใด ๆ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพของนักศึกษา 
ที่นอกเหนือจากสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาตามประกาศน้ี  ให้จ่ายจาก
เงินกองทุนกิจการนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารบัญชีกองทุน
กิจการนักศึกษา โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  ข้อ 13. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศน้ีได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา 
และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีน้ันเป็นที่สุด 
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หน่วยบริกำรสุขภำพนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับบริกำรสุขภำพนักศึกษำ พ.ศ. 2563 

 

ห้องพยำบำล ชั้น 5 (ห้อง 505)  
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ 

โทร. 02-4415333 ต่อ 2551 

เปิดให้บริกำรจันทร์-ศุกร  ์เวลำ 8.00-16.30 น. 
 

MU Health                                                    
กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ            

โทร.  0 2441 4400                                                
เปิดให้บริกำรจันทร์-ศุกร  ์เวลำ 8.30-16.30 น. 

ห้องพยำบำล ชั้น 9 (ห้อง 912) 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล บำงกอกน้อย 

โทร. 081-803-2978 (เบอร์โทรศัพท์งำนพัฒนำนักศึกษำ) 
เปิดให้บริกำรจันทร์-ศุกร  ์เวลำ 8.00-16.30 น. 

 

โรงพยำบำลศิริรำช  
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล  

บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง 
 

พื้นทีศ่ำลำยำ 
 
 

พื้นที่บำงกอกน้อย  
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ด้ำนบริกำรแนะแนวและอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
             เป้าหมายให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาด้านต่างๆ  เป็นผู้มีคุณภาพชี วิตที่ดี            
มีความสุขในการด ารงชีวิต  คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา                
ทุกคน  อาจารย์ประจ าชั้น  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก                  
ห น่ วยบริ ก า ร ให้ ค าปรึ กษาภาควิชาสุ ขภาพจิตและการพยาบาล จิตเวชศ าสตร์                                                        
รวมทั้งประสานงานในหน่วยงาน  ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม เม่ือนักศึกษามีปัญหา 
เครียด ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ สามารถนัดรับบริการขอค าปรึกษาได้ที่ 

1. หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนนท์ (ห้องให้ค าปรึกษา) 
โทรศัพท์ 0 2424 3701-3 ต่อ 0 ตลอด 24 ชม. 

2. ภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์โทรศัพท์ 
0 2441 5333 ต่อ 2637 หรือ 09 7956 5958 เวลา 08.00-16.00 น. 

3.  MU Friends หรือ ศูนย์ให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลนัดเข้ารับการให้

ค าปรึกษา ได้ที่เบอร์ 02-849-4538 หรือ 02-849-4502 โทรศัพท์ Hotline ให้
ค าปรึกษา 088-874-7385 ตลอด 24 ชม. 
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ด้ำนทนุกำรศึกษำ ทุนรำงวัล และเกียรติบัตร 
ทุนกำรศึกษำ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรทุนการศึกษาและทุนรางวัล
เ กียรติบัตรประเภทต่างๆ  ให้แ ก่นักศึกษาชั้นปีที่  1 -4 เป็นประจ าทุกปีการศึกษา                         
โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือนักศึกษา                  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี และเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษา
ที่ เป็นแบบอย่างที่ดี  ท าชื่อเสียงให้แก่สถาบันเป็นบัณฑิตที่ มีคุณภาพ ทุนการศึกษา                      
คณะพยาบาลศาสตร์ สามารถแบ่งประเภทได้  4  ประเภท ดังน้ี 
 

1. ทุนอุดหนุนกำรศึกษำประจ ำปี  
 ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ จะแบ่งเป็นออกเป็นทุนการศึกษา
ต่อเน่ือง และทุนการศึกษารายปี  ซ่ึงทุนการศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความเมตตา
มาจากการมอบทุนการศึกษาของศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลภายนอก คณะบุคคล 
และองค์กรภายนอกคณะคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  
2. ทุนโครงกำรควำมร่วมมือ  
 ทุนโครงการความร่วมมือ จะเป็นทุนการศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมมือ            
กับสถาบันต่างๆ ผลิตพยาบาลเพื่อสถาบันน้ันๆ โดยนักศึกษาที่ เป็นนักศึกษาทุนโครงการ
พิเศษหลังส าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้ทุนในสังกัดของตน อาทิเช่น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นต้น  
3. ทุนรำงวัลและเกียรติบัตร  
 ทุนรางวัลของคณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาชั้น 
ปีที่ 4 โดยมีทุนรางวัลการศึกษา(นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมของชั้นปีหรือบางวิชา)                 
ทุนรางวัลขยันหม่ันเพียร(นักศึกษาที่ ไ ม่มีป่วย ไม่ลา ไม่ขาดตลอด  ชั้นปีที่3และ4)                           
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และมอบเกียรติบัตรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น  
4. ทุนฉุกเฉิน (มหำวิทยำลัยมหิดล)  
 ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสียชี วิต                    
บ้านไฟไหม้  สามารถขอทุนน้ีได้ โดยติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษา
สังกัด 
 

ด้ำนบริกำรหอพักนักศึกษำ 
 

หอพักนกัศึกษำศำลำยำ    
   นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่  1 -2 ศึกษา ณ วิทยาเขตศาลายา  

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถติดต่อขอเข้าพักในหอพักนักศึกษาศาลายาได้
ทุกคน ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ควรติดตามประกาศการจองเข้าหอพักนักศึกษา ศาลายา 
ตามเวลาที่ก าหนด  

 
 

หอพักคณะพยำบำลศำสตร์ บำงขุนนนท์ 
 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3-4 จะต้องเข้าพักในหอพักคณะพยาบาล 
ศาสตร์  บางขุนนนท์ ตั้งอยู่บนถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ บนเน้ือที่
ประมาณ 6 ไร่ การเดินทางระหว่างหอพักฯ กับคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที มีรถประจ าทางว่ิงผ่านหอพักฯ ได้แก่ สาย 79 (พุทธมณฑลสาย 2                 
- ราชประสงค์), สาย 57 (บางขุนนนท์), รถสองแถวแดง (รถไฟ - ชัยพฤกษ์) ,รถซูบารุ                
(ท่าน้ าศิริราช – หอพักฯ) 

  หอพักคณะพยาบาลศาสตร์   บางขุนนนท์ มีอาคารที่พักจ านวน 4  อาคารๆ ละ  
9 ชั้นๆ ละ 10  ห้อง พักอาศัยห้องละ  6  คน ส าหรับอาคาร 1 และพักห้องละ  4  คน
ส าหรับ   อาคาร 2 และ 3 ส่วนอาคาร 4 มีห้องพักชั้นละ 7 ห้อง ซ่ึงเป็นห้องพักส าหรับ
ชาวต่างชาติ  

หมายเลขติดต่อหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ศาลายา โทร 02-441-9176 

 



32 
 

  หอพักมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล ทั้งน้ีหอพัก              
คณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์เป็นศูนย์ศึกษาอาศัยจัดบริการและสนับสนุนกพัฒนา
นักศึกษาหลายๆ รูปแบบ ตามความสมัครใจ เช่น  ชมรมส่งเสริมวิชาการ/ทักษะชีวิต ชมรม
ภาษาต่างประเทศ  ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย  ชมรมท านุบ ารุงศาสนา เป็นต้น 
 
 
 
ด้ำนวินัยนกัศึกษำ 
             เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสใช้ข้อบังคับวินัยนักศึกษาเป็นกรอบ 
และแนวทางในการใช้สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมแห่งการเรยีนรู้ร่วมกัน ซ่ึงจะช่วย
ป้องกันนักศึกษาให้พ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 1 
วินัยและกำรรักษำวินัย 
(ข้อบังคับมหำวทิยำลัยมหดิล ว่ำด้วยวนิัยและกำรรักษำวินัย พ.ศ.2553 เฉพำะที่คดัสรร) 

ข้อ 5 นักศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และส่วนงานโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ  

การประพฤติผดิจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยให้ด าเนินการตามข้อบังคับน้ี 
ข้อ 6 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียง และ

เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือท าลาย
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอ่ืน 

ข้อ 7 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซ่ึง  
ความเสื่อมเสียหรือเสียหายแก่ตนเอง บุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่ง และปฏิบัติตามค าสั่ง หรือค าตักเตือนของอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่ก าหนด 

หมายเลขติดต่อหอพักหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ 
02-424-2584, 02-424-3701-3, 02-424-6855 และ 02-434-1687 
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       ในกรณีที่เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบ หรือติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้อง แขวน/แสดง/ตดิบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยหรือเม่ืออยู่ในชุดเครื่องแต่งกายนักศึกษา 
 

ข้อ 11 นักศึกษำกระท ำกำรดังต่อไปนี้ ถือว่ำกระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง 
(1) เล่นการพนัน หรือท าธุรกิจเก่ียวกับการพนันหรือมีส่วนเก่ียวข้อง

สนับสนุนการพนันทุกชนิด 
(2) เสพ มีไว้ในครอบครอง มีไว้เพื่อขายหรือจ าหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทน

ขาย หรือจ าหน่ายซ่ึงยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย 
(3) กระท าการลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ

ขืนใจ รีดไถบุคคลอ่ืน หรือทุจริตในเรื่องการเงิน 
(4) ครอบครอง หรือน าอาวุธปืน หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
(5) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระท าการลามก อนาจาร หรือกระท า

ความผิดเก่ียวกับเพศอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง 
(6) ทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตราย

สาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
(7) กระท าผิดอาญา โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการเช่นว่าน้ัน รวมถึง

ต้องไม่กระท าการอ่ืนๆอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน 
(9) จัดท า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึง สื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่ง

เขียน หรือกระท าการอ่ืนใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน 
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(10) กระท ำกำรปลอมลำยมือชื่อผู้อื่น ปลอมแปลงเอกสำรหรือแกไ้ข
ข้อควำมในเอกสำรที่แทจ้ริง หรือใช้เอกสำรเช่นว่ำนั้นเป็นหลักฐำนต่อมหำวิทยำลัย หรือ
ผู้อื่นที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัยหรือผู้อื่น 

(11) จงใจหรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน เป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(12) กระท าการอ่ืนใดที่อธิการบดีได้ก าหนดว่าเป็นการกระผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับน้ี จักต้องได้รับโทษ
ทางวินัย 

         ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้หัวหน้าส่วนงาน
พิจารณางดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

ข้อ 13 โทษทางวินัยมี 6 สถาน 
(1) ว่ากล่าวตักเตือน 
(2) ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ 
(3) ตัดสิทธิการเข้าสอบ 
(4) งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอชื่อ เพื่อขออนุมัติ หรือรับปริญญาบัตร 

หรือประกาศนียบัตร 
(5) ให้พักการศึกษา มีก าหนดไม่เกินหน่ึงปีการศึกษา 
(6) ให้พ้นสภาพนักศึกษา 

ข้อ 14 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจะต้องได้รับโทษท าทัณฑ์บน ตามความเหมาะสมแก่กรณีแห่งความผิด แต่ส าหรับ
การลงโทษว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อน ซ่ึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษท าทัณฑ์บน 
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ข้อ 15 นักศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง จะต้องได้รับโทษตัดสิทธิกำร
เข้ำสอบ หรืองดยับย้ัง หรือชะลอกำรเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติรับปริญญำบัตรหรือ
ประกำศนียบัตร หรือให้พักกำรศึกษำ มีก ำหนดไม่เกินหนึ่งปีกำรศึกษำ หรือให้พ้นสภำพ
นักศึกษำตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี 

ข้อ 16 ให้หัวหน้าส่วนงานมีสิทธิออกประกาศเก่ียวกับวินัยนักศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ส่วนงานของตนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี แล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 

 
 
 
 
 

สถำนที่ส ำคัญและควำมภำคภูมิใจของพวกเรำคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

อำคำรมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 

 
 
 
 
 
 

   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
ได้พระราชทานเงินจ านวน 448 ,755 ,500.00 บาท จากบัญชีสมเด็จพระศรีฯ โดย                    
ส านักพระราชวัง เพื่อการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล  
ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ พ.ศ.2553 
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หอพระรำชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิรำรำชภักดี และ “หอพระรำชประวัติบรมรำช
บุพกำรีกิตติประกำศ” 
 

 
      
 
 
 
 
      ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดตั้ง “หอพระราชประวัติ
ศรีสวรินทิราราชภักดี ” และ “หอพระราชประวัติบรมราชบุพการี กิตติประกาศ”                          
เพื่อน าเสนอพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจด้านการพยาบาล การแพทย์                          
และการสาธารณสุข ของทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอดแนว
พระราชด าริและพระราชจริยวัตรอันงดงามอันเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ชมทุกท่าน 
ห้องนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ นรำธิวำสกัลยำณวัฒน์  
 

 
 
 
 
 
 
              จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และส านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา
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เรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง ถึงพระกรณียกิจที่ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของปวงชนชาวไทย 
 

พิพิธภัณฑ์กำรพยำบำลไทย คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

 
 
 
 
 
 
              พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยแห่งแรกในประเทศไทย ที่รวบรวมประวัติ           การ
พยาบาลไทยตั้งแต่เริ่มก่อเ กิด วิชาชีพการพยาบาลไทย และพัฒนาการของวิชาชีพ                
ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 

 
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษำชั้นปทีี่ 1 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 (สิงหำคม 2563 – พฤษภำคม 2564) 
เดือน โครงกำร/กิจกรรม 

สิงหำคม 2563 ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่, พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) 
NS น้องใหม่บนเส้นทางสีขาว, พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) 
งานวันแรกพบ (ออนไลน์) 
สอนน้องร้องเพลง  (ออนไลน์) 

กันยำยน 2563 พิธีผูกโบว์ไท (ออนไลน์) 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
พิธีไหว้ครู (ออนไลน์) 
ถอดโบว์ไท ร้อยดวงใจน้องพี่ศิริราช : ต้อนรับน้องใหม่ (ออนไลน์) 
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ตุลำคม 2563 พบอาจารย์ประจ าชั้น 
พฤศจิกำยน 2563 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มกรำคม 2564 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
กุมภำพันธ์ 2564 พบอาจารย์ประจ าชั้น 
มีนำคม 2564 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เมษำยน 2564 ร้อยดวงใจสายใยรัก (Bye Nior) 

บุคลิกภาพและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 
มิถุนำยน 2564 ศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 

 
** งานพัฒนานักศึกษาจะจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้ตามความเหมาะสม 
ของแต่ละชั้นปี 
**   นอกจากน้ีมีโครงการ/ชมรม/กิจกรรม ตามความสนใจของนักศึกษา 
 
 
                                   
 

 
 
 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว 
 

 

ถำม ชีวิตและค่ำใช้จ่ำยของนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตของ  
           คณะพยำบำลศำสตร์เป็นอย่ำงไร 
ตอบ ปีที่ 1 นักศึกษาจะพักในหอพักศาลายา และใช้เวลาเรียนทั้งหมดในวิทยาเขต

ศาลายา ปีน้ีคาดว่านักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณเดือนละ 4,000-4,500 
บาท (ใช้จ่ายอย่างประหยัด) โดยใช้เป็นค่าอาหาร ค่าหนังสือ และค่ากิจกรรมต่างๆ 
ตามความจ าเป็น 
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กำรบริกำรสุขภำพ 
 
ถำม กำรบริกำรสุขภำพด้ำนทันตกรรมส ำหรับนักศึกษำมีหรือไม่อย่ำงไร 
ตอบ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีปัญหาสุขภาพฟันขณะก าลังศึกษาอยู่ประสงค์จะเข้า

รับบริการสุขภาพทางด้านทันตกรรม เพื่อขอรับการรักษา และบรรเทาอาการเจ็บปวด
ของฟัน เช่น การอุด  ถอนฟัน  การรักษาโรคเหงือก ให้ไปติดต่อขอรับบัตรการตรวจ
สุขภาพช่องปากที่หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (หน่วยบริการ
สุขภาพนักศึกษา  ตึกผูป้่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ชั้น 4) เพื่อน าบัตรไปขอรับการ
บ าบัดทางทันตกรรม ณ. หน่วยทันตกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ตามวัน เวลา 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่หน่วยงานทันตกรรมดังกล่าวก าหนด ทั้งน้ีการใส่ฟัน การบริการ
เพื่อความสวยงามไม่อยู่ในขอบเขตของทันตบริการ และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน          
ค่ารักษาพยาบาล 

 
 

 

 

 
 

สิทธิกำรรับเงินสงเครำะห์ กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

ถำม นักศกึษำมีสิทธิในกำรรับเงินสงเครำะห์หำกเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ 
ตอบ ถ้านักศึกษาเสียชีวิตโดยเหตุใดก็ตาม ที่มิใช่เกิดจากการกระท าของนักศึกษาเองหรืออยู่             

ในสภาพที่ไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ นักศึกษาจะได้รับเงินสงเคราะห์ จ านวน 100,000 
บาท จากมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีทายาทโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย ต้องยื่นเรื่องราว
ขอรับเงินภายในระยะเวลา 1 ปี ทั้งน้ีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล                      
เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 
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กำรค้ ำประกัน 
 

ถำม      ผู้ที่เป็นผู้ค้ ำประกนันกัศึกษำจ ำเป็นต้องมำเซ็นชื่อในเอกสำรต่อหนำ้เจ้ำหน้ำที่
หรือไม่  

ตอบ      จ าเป็น 
 

ถำม      ถ้ำบิดำมำรดำเป็นข้ำรำชกำรสำมำรถค้ ำประกันบุตรของตนเองไดห้รือไม่ 
ตอบ      ได้ และไม่จ าเป็นต้องเป็นข้าราชการ บิดามารดา สามารถค้ า ประกันบุตรได้ 
            โดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ใดๆ 
 

ถำม     ผูท้ี่เป็นผูค้้ ำประกันจ ำเป็นต้องมำทั้งสำมีและภรรยำหรือไม่ 
ตอบ     ถ้าจดทะเบียนสมรสต้องมาทั้ง 2 คน  

 

 
 
 

กำรชดใช้ทุน 
 

ถำม      นักศึกษำในโครงกำรพิเศษเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแล้วต้องกลับไปท ำงำนในจังหวัด
ที่มีภูมิล ำเนำเดิมหรือไม่ 

ตอบ    นักศึกษาต้องชดใช้ทุนตามสัญญาที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัยก่อนโดยได้รับเงินเดือน
ตามอัตราต าแหน่ง หลังจากน้ันขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา      

 
 

ถำม    ภำยหลังส ำเร็จกำรศึกษำแล้วนักศกึษำสำมำรถศึกษำต่อโดย 
           ต้องปฏิบัติงำนชดใช้ทนุก่อนหรือไม่ 
ตอบ   ชดใช้ทุนหมดแล้ว จึงสามารถขออนุมัติต้นสังกัดศึกษาต่อได้ 
 

ถำม    เม่ือปฏิบัติงำนในกรุงเทพ ฯ แล้วสำมำรถย้ำยกลับไปปฏิบัติงำน 
           ตำมภูมิล ำเนำเดิมได้หรือไม่  
ตอบ   เม่ือชดใช้ทุนมหาวิทยาลัยครบตามที่ก าหนด สามารถย้ายกลับได้ 
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ถำม    เม่ือนักศึกษำเข้ำศึกษำไปแล้ว 1 ปี และสำมำรถสอบเข้ำศึกษำต่อใหม่    
            ในสถำบันอื่น ต้องชดใช้ทนุหรือไม่          
ตอบ   เริ่มสัญญาการชดใช้ทุนเม่ือนักศึกษาเรียนปี ที่  3  ดังน้ันจึงไม่จ าเป็นต้องชดใช้ทุน 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                               กำรกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อกำรศึกษำของรัฐบำลและของมหำวิทยำลัย 
  

ถำม     ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำสำมำรถกู้ยืมได้หรือไม่  
ตอบ     ได้ โดยยื่นขอกู้เม่ือลงทะเบียนเรียน 
 

ถำม    ผู้ปกครองที่มีเงินเดือนเกนิตำมระเบียบที่ก ำหนดไวแ้ต่มีหนี้สินมำก สำมำรถกู้ยืม 
           เงินจำกเงินกองทุน ฯ ได้หรือไม่  
ตอบ     ไม่ได ้
 

ถำม     นักศกึษำที่เคยกู้เงินจำกสถำนศึกษำเก่ำมำแล้วสำมำรถกู้ยืมต่อได้หรือไม่  
ตอบ    ได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 4 ปี โดยนับรวมระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 
           ในระดับอุดมศึกษา 
 

ถำม     ถ้ำกำรกรอกข้อควำมและหลักฐำนต่ำง ๆ ในกำรกู้ยืมเงินไม่เรียบร้อย  
           ทำงมหำวิทยำลัยจะมีแนวทำงแก้ไขและให้กำรช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำง   
ตอบ    นักศึกษาควรจะเตรียมหลักฐานต่างๆและด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนส่ง ถ้าส่งช้า

จะท าให้ผู้กู้ยืมคนอ่ืนๆได้รับเงินช้าไปด้วย ซ่ึงทางคณะฯจะติดตามนักศึกษาให้
ด าเนินการด้านเอกสารให้เรียบร้อย    

     

ถำม     นักศกึษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ สำมำรถขอทุนกำรศึกษำของคณะหรือ
มหำวิทยำลัยได้หรือไม่   

ตอบ    นักศึกษาสามารถขอทุนได้ตั้งแต่ปี 1 คณะฯหรือมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ 
โดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนศึกษาจาก website คณะฯ  
เข้าไปที่งานพัฒนานักศึกษา เม่ือสมัครขอรับทุน ไม่ควรลาออกจากการเป็น
นักศึกษา ไม่ว่ากรณีใดๆ 
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ถำม     ถ้ำนักศึกษำขอทนุอุดหนนุกำรศึกษำแล้ว  สำมำรถกู้ยืมเงินจำกกองทุนฯได้

หรือไม่ 
ตอบ      ได้ 
        

                                                                              ระเบียบของคณะ 
 

ถำม    นักศกึษำชั้นปีที่ 3 – 4  จ ำเป็นต้องพักในหอพกัคณะพยำบำลศำสตร์                 
ทุกคนหรือไม่  สำมำรถกลับบ้ำนวันเสำร์ – อำทิตย์ได้หรือไม่ 

ตอบ     จ าเป็น  สามารถกลับบ้านวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 
 

ถำม      นักศกึษำสำมำรถใส่กระโปรงจีบรอบตัวได้หรือไม่ 
ตอบ      ได้ และต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้ถูกระเบียบ 
 

                                                                                                                                    กำรท ำงำน 
 

ถำม     เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแล้วนักศึกษำจะมีงำนท ำและบรรจุเป็นข้ำรำชกำรใน
โรงพยำบำลศิริรำชหรือไม่ 

ตอบ      มี  รวมทั้งอาจขึ้นกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ภายหลังส าเร็จการศึกษาด้วย  ปัจจุบนัต ำแหน่งบรรจุ
เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย     

 

ถำม    คนที่ผลกำรเรียนดีจะได้รับกำรพิจำรณำรับเข้ำท ำงำนก่อนหรือไม่ 
ตอบ   ไม่จ าเป็นเสมอไป เพราะการรับเข้าท างานนอกจากจะดูจากผลการเรียนแล้ว  
           ยังพิจารณาจากส่วนประกอบอ่ืนด้วย เช่น ความประพฤติ ความขยันหม่ันเพียร 

และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 

ถำม มีหอพักส ำหรับพยำบำลที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือไม่ 
ตอบ เป็นสวัสดิการที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ด าเนินการจัดสรรหอพักให้  
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ถำม    เม่ือมหำวิทยำลัยมหิดลออกนอกระบบจะมีผลกระทบต่อนักศึกษำและผู้ปกครอง
อย่ำงไรบ้ำง  

ตอบ   ไม่มีผลกระทบ เพราะรัฐบาลยังให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณส าหรับการจัด
การศึกษา 

 

ถำม     โอกำสในกำรศึกษำต่อเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเป็นอย่ำงไร 
ตอบ    ศึกษาได้ตามความรู้ ความสามารถและโอกาส โดยสามารถศึกษาต่อได้หลายสาขา

จนถึงระดับปริญญาเอก 
ถำม     สวัสดิกำรที่นักศึกษำได้รับขณะศึกษำทีค่ณะพยำบำลศำสตร์มีอะไรบ้ำง 
ตอบ     การรักษาพยาบาล หอพักซ่ึงเสียค่าที่พักในราคาไม่แพง 
 

ถำม     จะมีวิธีกำรรับน้องใช้ระบบรุนแรง  ก้ำวร้ำวหรือไม่ 
ตอบ   การรับน้องเน้นความรักความสามัคคี สร้างสรรค์ สนุกสนานเป็นกันเอง 
 

ถำม     หำกเรียนกลุ่มสองภำษำแล้วเรียนไม่ไหว ขอออกมำเรียนหลักสูตรปกติไดห้รือไม่ 
ตอบ   ได้ แต่ต้องผ่านการอนุมัติจากรองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
 
 

               
 
 
 
 

ประเด็นอืน่ๆ 
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เทิดพระนำมมหิดล 
 

* มหิดล  คือ  พระนามปิ่นสยามพระราชบิดา 
ที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นชื่อ  มหาวิทยาลัย  ( ซ้ าที่ * ) 

** อัตตานังอุปะมังกเร  เราจะทุ่มเท  พลังกายใจ 
เพื่อสนองพระบาทไท้  พระทรงมุ่งใจตั้งปณิธาน  ( ซ้ าที่ ** ) 

*** พวกเรา  ( พวกเรา ) 
ชาวมหิดล  ( ชาวมหิดล ) 

ถ้วนทุกคนพร้อมรักสมัครสมาน  ( สมัครสมาน ) 
จะกอบกิจเทิดพระนามพระราชทาน  ( ซ้ าที่ *** ) 

ให้ตระการก้องหล้าทั่วฟ้าดิน 

 
เพลงมำร์ชพยำบำล 

ค ำร้อง  ท่ำนผู้หญิงละเอียด  พิบูลย์สงครำม 
 

อันความกรุณาปราณี  จะมีใครบังคับก็หาไม่ 
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ  จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน  

ข้อความน้ีองค์พระธีรราชเจ้า  พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล  
ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ  ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล  

(สร้อย)  อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล  ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล  
เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน  ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน  

แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ  จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร  
แม้เหน่ือยยากตรากตร าใจส าราญ  อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย  
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เพลง  ปณิธำนพยำบำลมหิดล 
ค ำร้อง ธนิตสรณ์  จิระพรชัย 
ท ำนอง  -  เรียบเรียง  พีรสันติ  จวบสมัย 
 

รวมพลังร่วมใจพร้อมน้อมสืบสาน       ปณิธานพระราชด ารัสองค์พระศรีฯ 
สร้างเสริมสุขภาวะสังคมดี   ถวายเป็นราชพลีเพื่อบ้านเมือง 
ตั้งม่ันในคุณธรรมน าชีวิต   สรรค์ความคิดสิ่งใหม่ให้ลือเลื่อง 
สู่องค์กรเป็นเลิศเทิดประเทือง   คนปราดเปรื่องเรื่องเรียนรู้คู่พัฒนา 
เพื่อสร้างคนเป็นผู้น าทางความคิด  น าจริตจิตเจือจานการศึกษา 
เคารพ ให้เกียรติเป็นเน้นปัญญา  เสริมคุณค่าความเป็นคนที่ผลงาน 
รับผิดชอบ อย่างเต็มความสามารถ  ประโยชน์ชาติประชาสุขทุกสถาน 
ประชาคมมหิดล – พยาบาล   ขอสรรค์สานสังคมไทยให้ยั่งยืน 

 

เพลง  พยำบำลมหิดล 
ค ำร้อง – ท ำนอง – ดนตรี   พีรสันติ  จวบสมัย (1 กรกฎำคม 2553) 

 

สืบสานปณิธาณ พระพันปีหลวง พยาบาลมหิดล ทุกคนยึดถือ 
พระราชด ารัส พวกเราพยาบาล ปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจ 
  
 ใจเป็นหน่ึงเดียว  ท างานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 เคารพและให้เกียรติกัน  เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน 
 หน้าที่รับผิดชอบยิ่งใหญ่  เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตน 
 กล้าคิดกล้าท าฝึกฝน  กล้าน าตนสู่การเปลี่ยนแปลง 
 

 พวกเรามีใจเดียวกัน  ผูกพันปรองดองกันไว้ 
 เปิดใจรับฟัง  ประสานงานยึดหลัก  คุณธรรม  จริยธรรม  น าองค์กร 
 สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  สร้างมาตรฐานให้พยาบาลใหม่ ๆ 
ภูมิใจที่ได้เป็น...หน่ึง...ในพยาบาลมหิดล 
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เส้นทำงสีขำว 
 

เราจะไปด้วยกัน  ประสานสัมพันธ์เส้นทางสีขาว 
เราจะประดับดาว  ดวงน้อยที่สอยลงมา 

เราร้อยรักดวงใจ  เป็นสายมาลา 
คล้องลงบนบ่า  เจ้าน้องน้อยเอย 

พี่จะจับจูงมือ  ยึดถือมาแนบดวงใจ 
น้องจงมองออกไป  ไม่ไกลจุดหมายของเรา  (2 รอบ) 

(หล่า ลัน ลา ลัน ลา   ลัน ลา ลัน ล้า ลัน ลา 
หล่า ลัน ลา ลัน ลา   ลัน ล้า ลัน ลา ลัน ลา) 

 

เน้ือเพลงพิกุลร ำลึก 
 

เราเคย ร่วมกัน สนุกสนาน  เราเคย ประสาน รวมใจ 
เราเคย สุขทุกข์ มิหว่ันไหว  เราเคย ก้าวไป พร้อมใจกัน 
ฝ่าไป ให้ถึง ซ่ึงจุดที่หมาย   ฝ่าไป ด้วยดวงใจ เปี่ยมความหวัง 
ฝ่าไป สานสายใยเปี่ยมพลัง  ฝ่าไป ถึงปลายทาง รับใช้ประชา 
อย่าลืม ฉัน ใจม่ันอุดมการณ์  อย่าลืม ลาน พิกุลงามดังความฝัน 
อย่าลืม สุข ทุกข์ เคยฝ่าฟัน  อย่าลืม คืนและวัน ฉันและเธอ 
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ครอบครัว คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

ขอต้อนรับ สู่การเรียน เพียรศึกษา  
เรียนวิชา พยาบาล งานสดใส 
มาเรียนรู้ การดูแล ด้วยหัวใจ 
ให้ผู้ทุกข์ ป่วยไข้ ได้สุขสบาย  

จักเรียนรู้ วิชาการ ทันสมัย 
เรียนรู้ งานวิจัย ให้ไข้หาย  
สร้างเสริม สุขภาพ ใจและกาย 
ดูแลได้ ตั้งแต่ครรภ ์จนวันตาย 

งานเหน่ือยหนัก เพียงไร จะไม่ท้อ 
เพราะใจพอ ใจรัก ตระหนักม่ัน 
วิชาชีพน้ี มีค่า อเนกอนันต์ 
ช่วยชีวัน ชุบชูใจ ให้เป็นบุญ 

ครูจักดู แลศิษย์ ด้วยจิตรัก 
ให้เหมือน พ่อแม่รัก และเก้ือหนุน 
จักเสริมส่ง คุณค่าไว้ ให้เป็นทุน 
มีการุณย์ เมตตา และปรานี  

เพื่อให้ลูก เป็นคนดี มีปัญญา 
และน าพา สุขให้ ไทยทุกที่ 
คิดพูดท า น าพา แต่สิ่งดี 
ชีวิตน้ี สมคุณค่า พยาบาล 

 
 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงใจ  รัตนธัญญำ        
ผู้ประพันธ์ 
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