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 คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษาและผู้ปกครองทราบถึงประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ รู้จักหน่วยงาน               
ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนการจัดบริการ
สวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง  ๆ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เข้ามาในคณะพยาบาลศาสตร์
และตลอดการศึกษา 
 งานพัฒนานักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง ทราบแนวทางการใช้ชีวิตใหม่ เพ่ือการตั้งใจศึกษาและ
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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ประวัติ 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

  

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิวัฒนาการมาจาก  
“โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้”  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2439 จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และ
หญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย  โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้รับ
โปรดเกล้า ให้เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคนแรก อีกพระองค์หนึ่งที่มีพระมหา
กรุณาธิคุณต่อ  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คือ สมเด็จพระศรี           
สวรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าที่ทรงส่งเสริมการศึกษา 
พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
ทรงสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินโรงเรียนกุลสตรีวังหลังให้เป็นที่อยู่และที่เรียนของ
นักเรียนพยาบาล ต่อมาได้พระราชทานที่ดินแปลงดังกล่าว จ านวน 3 ไร่ 97 ตารางวา 
ให้แก่โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้ เหตุการณ์ส าคัญที่ต้อง
จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ คือ 
ปีพุทธศักราช 2456 นางสาวสังวาลย์  ตาละภัฏ หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย ได้เข้าศึกษาวิชาการพยาบาลที่โรงเรียนแห่งนี้ 
และทรงส าเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช  2459   
 ในช่วงปี พุทธศักราช 2460-2478 เป็นยุคทองของการแพทย์และ       
การพยาบาลไทย เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ครู
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และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในบุคคลที่ได้รับ
ทุนนั้น คือ นางสาวสังวาลย์ ตาละภัฏ หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย และด้วยพระปรีชาญาณ อันกว้างไกลของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ทรงเล็งเห็นว่า การพยาบาล
จ าเป็นต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ไปกับการแพทย์และการสาธารณสุข    
จึงทรงชักชวนมูลนิธิรอคกี้  เฟลเลอร์ เข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาพยาบาล 
 จากวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย โรงเรียนแห่งนี้ได้รับ
การยกวิทยฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่          
23  มิถุนายน 2515  โดยมีอาจารย์สงวนสุข  ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก ทั้งนี้
คงกล่าวได้ว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยม หิดล เป็นจุดเริ่มต้น               
ของการศึกษาสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย  และมี
พัฒนาการตามภารกิจ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งศตวรรษ มี
การปรับปรุงหลักสูตร   และจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย และมีความ
เป็นมาตรฐานในระดับสากล ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
อย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับจนถึงปัจจุบัน   
 วิวัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงนับว่าเป็น
ประวัติศาสตร์ของการพยาบาลไทยที่มีคุณค่ายิ่ง ควรแก่การหวงแหนและเป็นที่
ภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บัณฑิตทุกหลักสูตร นักศึกษาและศิษย์เก่า
พยาบาลศิริราชทุกยุคทุกสมัย สถานภาพที่คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษา
ที่ยาวนานมากว่า 124 ปี มีปณิธานที่ชัดเจน ตามพระราชด ารัส ของสมเด็จพระศรี
พัชรินทรำบรมรำชินีนำถ องค์ผู้พระราชทานก าเนิดโรงเรียนพยาบาลแห่งนี้ว่า 
“....กำรพยำบำลนั้นไม่ใช่ว่ำจะมีประโยชน์แต่กำรพยำบำลอย่ำงเดียวย่อมเป็น
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ประโยชน์ส ำหรับบ ำรุงชำติและบ้ำนเมืองของเรำด้วย....” จากปณิธานนี้จึงเป็น
พลังขององค์กรที่ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์โดยการน าของรองศำสตรำจำรย์ 
ดร.ยำใจ สิทธิมงคล คณบดีของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ปัจจุบัน น ามาก าหนดนโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาตลอดมาในทุกยุคสมัย     มีการพัฒนาเพ่ือให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  สมดังปณิธานที่เรายึดถือกันตลอดมา  

อาจกล่าวได้ว่า ภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึง
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเติบโตก้าวหน้า และขยายบทบาท
ในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของบุคลากรทุกระดับของ
คณะพยาบาลศาสตร์ และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งด้านบริหาร ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ทั้งระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิป แนะน ำคณะพยำบำลศำสตร์ 
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ปณิธำน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
....กำรพยำบำลนั้น ไม่ใช่ว่ำจะมปีระโยชน์แต่กำรพยำบำลอย่ำงเดียว   
ย่อมเป็นประโยชนส์ ำหรับบ ำรุงชำติและบ้ำนเมืองของเรำด้วย….  
   พระราชด ารสั ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
                ผู้ทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 
              10 พฤษภาคม รศ. 130 (พศ. 2455) 

วิสัยทัศน ์   
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาช้ันน าทางการพยาบาล
ระดับประเทศ และนานาชาติ เปน็แกนน าในการสรา้งเสรมิสุขภาวะแก่สังคม   

 

ค่ำนิยมองค์กร (CORE  VALUES) คณะพยาบาลศาสตร์  NS  MAHIDOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่ำนิยมองค์กร (Core values) มหำวิทยำลัยมหิดล 
M  Mastery  รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
A  Altruism มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
H  Harmony กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
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 
พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบตัิต่อตนเอง 

 

ปรัชญำ  ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
เพื่อประโยชนส์ุขแก่มวลมนุษยชาติ 
 

ปณิธำน  ปัญญาของแผ่นดิน 

 

วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลยัมหิดลมุ่งมั่นท่ีจะเป็นมหาวิทยาลยัระดับโลก 
 

สัญลักษณ ์ ต้นกันภัยมหิดล 
                            
สีประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล  สีขาว  

 

ดอกไม้ประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล ดอกพิกุล   
 

 
 

ค่ำนิยมองค์กร (CORE  VALUES) คณะพยำบำลศำสตร์  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 พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
L   Leadership                     กล้าคิด กล้าท า กล้าน า กล้าเปล่ียน 
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คณะผู้บริหำรคณะพยำบำลศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยำใจ  สิทธิมงคล 
คณบด ี

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทกิา  จนัทร์เปีย 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศน ี ประสบกิตติคณุ 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี  พงษ์สาระนนัทกุล 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสด ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์   คงคา 
รองคณบดีฝ่ายการศกึษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทติยา  พรชัยเกตุ โอว ยอง 
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมสิริ รุ่งอมรรัตน ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ  เชื้อตาเล็ง 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริดา เกษรศร ี
รองคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพันธ ์

 

 
 

อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจกัร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศกึษา 

และสารสนเทศ 
 

 

อาจารย์ ดร.ศศิธารา น่วมภา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพงษ์ ตนัค าปวน 
ผู้อ านวยการศนูย์ความรว่มมอื 

ด้านการวิจัยผู้ป่วยโรคไม่ติดตอ่เรือ้รัง 

อาจารย์ ดร. เกศศิริ วงศ์คงค า  
รองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ว่องสริิมาศ 
รองคณบดีฝ่ายวจิัย 

 

รองศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล 
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

            อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส 
     ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายการศกึษา 
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หัวหน้ำภำควิชำ 
 
 
 
 

 

   รองศาสตราจารย์ ดร.เอมพร รตินธร                              รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ วโิรจนร์ัตน์ 
       ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา                                 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
  

        
 
 
 
       
             
                                                  
                            

        รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรนิทร์ อุทริยะประสิทธิ์     รองศาสตราจารย์ ดร.วมิลรัตน์ ภู่วราวฒุิพานิช 
               ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์                                   ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร ์
  
          
  
 
 
 
            
       

      รองศาสตราจารย์ ดร.อรณุรัตน์ ศรจีันทรนิตย์                       รองศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมทุร 

          ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์                          ภาควิชาสขุภาพจติและการพยาบาลจิตเวชศาสตร ์
  
         

 
 

             
 
 

                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสขุ 
 ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์
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กำรประจ ำคณะฯ จำกคณำจำรย์ประจ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา จันทรผ์่อง 
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-์นรเีวชวทิยา 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ 
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ์

อาจารย์ ดร.รัตติมา ศริิโหราชัย 
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาวรรณ หนูคง 
ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ์
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คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2563-2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ      เชื้อตาเล็ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา     พ่วงแก้ว  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤด ี      ปุงบางกะดี่       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ    มุสิกทอง       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา      สมัย        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ      โอฬารรัตน์มณี    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพญ็จันทร์     สิทธิปรีชาชาญ  
ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าธกา      พิมพ์รุณ 
อาจารย์ ดร.กุลธิดา       ทรัพย์สมบูรณ ์
อาจารย์ ดร.นันทกานต ์      มณีจักร       
อาจารย์ ดร.นาตยา       รัตนอัมภา       
อาจารย์ ดร.พัชรี        เสน่ห์เจริญ       
อาจารย์ ดร.ภัทรนุช      วิทูรสกุล       
อาจารย์ ดร.รัตติมา       ศิริโหราชัย       
อาจารย์ ดร.รุ่งนภา       รู้ชอบ       
อาจารย์ ดร. สาธิมา       สุระธรรม 
อาจารย์คัทลยีา       คงเพ็ชร       
อาจารย์วรรณฤด ี       เชาว์อยชัย             
อาจารยส์ุรัสวด ี       ไวว่อง    
นางปริณดา                 สันติสุขวันต ์      
นางสมใจ                      ลครศร ี      
นางอุราภรณ์                 จ้อยจินดา 
นางสาวชัญญา       แสงจันทร์ 
นายประกาศติ       สงวนชาติ 
นางสาวนวินดา                      ทองอันตัง     
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อำจำรย์ท่ีปรึกษำสโมสรนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล  
ปีกำรศึกษำ 2565  
 

                         1. ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์งกลวรรณ                   มุสิกทอง 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์าธกา          พิมพ์รุณ 
 
 

อำจำรย์ประจ ำชั้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 

ชั้นปีที่   1 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา        สมัย 
2. อาจารย์ ดร.ทวิาภรณ์          เฉลิมพิชัย 

ชั้นปีที่   2      
1. รองศาสตราจารย์พสัมณฑ ์ คุ้มทวีพร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สดุารตัน ์  สุวรรณเทวะคุปต ์

       3. อาจารย์ปิยาภรณ์                     เยาวเรศ 
 

ชั้นปีที่   3    
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้ว 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา  พิมพ์รุณ 

ชั้นปีที่   4     
1. อาจารย์ ดร.กลุธิดา  ทรัพย์สมบรูณ ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญจันทร ์ สิทธิปรีชาชาญ 

 

                                          
อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าเป็น
ผู้ดูแล แนะน า ช่วยเหลือนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1-4 
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แผนยุทธศำสตร์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2564-2567  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนางานวิจัยและนวตักรรมเพื่อสร้างเสริมสขุภาวะของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาวะของสังคมอย่างยั่งยืน    
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุขและความยั่งยืน 
 
 
 
 

จ ำนวนนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์   ปีการศึกษา  2565 
 จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ าแนกตามระดับช้ันปี  
ดังตารางที่ 1  
 

ตำรำงที่ 1  จ านวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  จ าแนกตามระดับช้ันปี 
  

ระดับ รวม (คน) 
ช้ันปีท่ี 1 324 
ช้ันปีท่ี 2 381 
ช้ันปีท่ี 3 279 
ช้ันปีท่ี 4 292 

รวมท้ังสิ้น 1,276 
               

    หมำยเหตุ 
ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 292 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ดังนี ้

- คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 285 คน 
- โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ านวน 7 คน    

             คณะพยาบาลศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เรามีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรที่ มี คุณ ภาพอยู่ เสมอ ในปี  2562               
หลักสูตร พยำบำลศำสตรบัณฑิตได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระดับอำเซียน (AUNQA)                    
นอกจากจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี ) แล้ว                                       
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คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
(ปริญญาโท) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ (ปริญญาเอก) ทั้งในหลักสูตรภาคภาษาไทยและนานาชาติ  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ              
ด้านภาษาอังกฤษ จึงจัดการเรียนการสอนในวิชาที่คณะรับผิดชอบเป็นแบบสองภาษาโดย
นักศึกษาที่เข้ากลุ่มเรียนแบบกลุ่มสองภาษาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเรียน               
ในปีการศึกษา 2565 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) โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทั้งด้านวิชาการ การปฏิบัติพยาบาล และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร ของคณะฯ 
คือ NS MAHIDOL ซึ่งสอดคล้องกันอย่างดีกับค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล 
MAHIDOL คุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโลยี ทักษะการสื่อสาร การท างานเป็นทีม การร่วมมือ
ประสานงาน การพัฒนาท้ังด้านจิตใจ สังคม สติปัญญาจะท าให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นเยาวชนท่ีดีของประเทศ และเป็นพยาบาลของแผ่นดินท่ียึดถือ
ประโยชน์สุขของผู้ใช้บริการและส่วนรวมเป็นที่ตั้งเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ “มุ่งมั่น
คุณธรรม เลิศล้ าทางปัญญา สร้างคุณค่าต่อสังคม”  

         
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

งำนพัฒนำนกัศกึษำ หอ้ง One Stop Service 
 ชั้น 1 อำคำรมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ  

โทร. 02-441-5333 ต่อ 2121 
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       กำรติดต่อและติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกคณะพยำบำลศำสตร์                     
และงำนพัฒนำนักศึกษำ : นักศกึษาสามารถติดตามข่าวสารการพัฒนานักศึกษา 
การบริการและสวัสดิการ รายละเอียดเกี่ยวกับหอพัก ภาพกิจกรรมและ 
download เอกสารต่างๆ ได้ 
 

1.เว็บไซต์งำนพัฒนำนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
https://ns.mahidol.ac.th/student/index.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์งำนพัฒนำนักศึกษำ  
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 



19 
 
2. Facebook งำนพัฒนำนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
https://www.facebook.com/NganphathnanaksuksaNsMu 
 
 
 
 
 

 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook งำนพัฒนำนักศกึษำ  
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
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กำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ กำรจัดสรรสวัดิกำรส่งเสริมคุณภำพชีวินักศึกษำ  

 

1. กำรพัฒนำนักศึกษำ  
งานพัฒนานักศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มี 

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

กระบวนการพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามความสมัครใจ และการ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาตนของนักศึกษา 

 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
นักศึกษำต้องผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่ำ 100 หน่วยชั่วโมงตำม 
ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดลเร่ืองกำรก ำหนดให้นักศึกษำเข้ำร่วมกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
ของนักศกึษำมหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2562 
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Mahidol HIDEF  
        เพื่อสร้างบัณฑติให้เป็น Global Citizen และ Global Talents 
และมีความรู้ในการใช้ชีวิต ยุคศตวรรษท่ี 21 
 

 

 
                                                                             
 

 
 

Health Literacy: ควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภำพดี 
Internationalization: ควำมเป็นนำนำชำติ 

Digital Literacy: ทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
Environmental Literacy: ควำมเข้ำใจและปฏิบัติเป็นในด้ำนสิง่แวดล้อม 

Financial Literacy: ควำมเข้ำใจและปฏิบัติเป็นในด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านดังนี้  
1. กิจกรรมที่ก ำหนดให้เข้ำ ไม่น้อยกว่ำ 2 กิจกรรม จ ำนวน 6 ชั่วโมง 
2. กิจกรรมที่สำมำรถเลือกได้ จ ำนวน 94 ชั่วโมง  
2.1 โดยเลือก 3 ใน 5 ด้ำน ของ MU-HIDEF ด้ำนละไม่น้อยกว่ำ 10 ชั่วโมง (30 ชั่วโมง)   

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                                                                    

 

คลิป  Mahidol HIDEF 
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เมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องบันทึกและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตรและเมื่อนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมครบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะได้ใบรับรอง การเข้าร่วมกิจกรรม 
(Activity Transcript)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ Activity Transcript 
มหำวิทยำลัยมหิดล 
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กำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็น Global Citizen และเป็น Global Talents  : มีกิจกรรม
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ส่งเสริม       
การเรียนรู้ Culture Diversity เพื่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมผ่านโครงการรับ          
ทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศมากมาย 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษำแลกเปลี่ยน ณ สถำบันในต่ำงประเทศ 
 

MU BACKPACK 
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งานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะ           
ด้านการสื่อสารให้กับนักศึกษาอยา่งต่อเนื่อง  
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ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเร่ือง มำตรฐำนควำมรู้ภำษำอังกฤษของนักศึกษำหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ.2563 นักศึกษำต้องมคีวำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเทียบเคยีง ตำมก ำหนดไว้ดังนี้ 
 

MU-ELT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 84 คะแนนขึ้นไป หรือ 
TOEIC ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 600 คะแนนข้ึนไป หรือ 
TOEFL iBT ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ 
IELTS ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 คะแนนข้ึนไป หรือ 
MU GRAD Test ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ 
TOEFL ITP (ท่ีจัดสอบโดย
มหาวิทยาลยัมหิดล) 

ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 

MU-ELT (เฉพาะทักษะด้าน
การอ่าน) 

ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 42 คะแนนขึ้นไป (ส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินและมีข้อจ ากัด
ในการฟังและการพดู) 

  

     มหำวิทยำลัยมหิดลจะจัดให้มีกำรทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ  
MU -ELT ทุกภำคกำรศึกษำ  
      https://la.mahidol.ac.th/th/mu-elt-mahidol-university-english-
language-test/ 
 
                                    
 
 
 
 

2. กำรจัดสรรสวัดิกำร ส่งเสริมสุขภำวะ และคุณภำพชีวิตนักศึกษำ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ตระหนักถึงความส าคัญดา้นสุขภาพ โดยมีการจัด
จัดระบบการดูแลสุขภาพ มีการจดัสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้กับนักศึกษาที่มีผลการ
เรียน มีความประพฤติดี  และให้ความส าคญัต่อการดูแลสุขภาพใจ โดยมีการส่งเสริมการท า
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสรมิสุขภาพกาย สุขภาพใจและมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิการพัก
อาศัยภายในหอพักเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

โครงกำรจัดสอบ MU-ELT  
(Mahidol University English Language Test) 

https://la.mahidol.ac.th/th/mu-elt-mahidol-university-english-language-test/
https://la.mahidol.ac.th/th/mu-elt-mahidol-university-english-language-test/
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ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับบริกำรสุขภำพนักศกึษำ พ.ศ.2563 

 
           โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้ารับบริการสุขภาพนักศึกษา 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
และข้อ 6 (1) ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารบัญชกีองทุนกิจการนักศึกษา 
พ.ศ. 2553 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ให้ยกเลิก 
         1.1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการ
สุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2561 
         1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการ
สุขภาพนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
 ข้อ 2. ประกาศนี้ใช้บังคับแก่นักศึกษารหัสประจ าตัวขึ้นต้นด้วย 63xxxxx ที่เข้า
ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
         ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563 ให้ปฏิบัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล  
 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหรือนักเรียนทุกสัญชาติของมหาวิทยาลัย  
และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาของสถาบันสมทบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
สถาบันสมทบ นักศึกษาของสถาบันร่วมสอน นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Exchange student)  
และนักศึกษาอาคันตุกะ (Visiting student)  
 “ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมีค่าบริการ
สุขภาพรวมอยู่ในภาคการศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ  
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 “การรับบริการสุขภาพ” หมายความว่า การรับบริการตรวจรักษาอาการหรือโรค 
การบ าบัดฟื้นฟู และอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบ าบัดรักษาเพื่อให้ร่างกายหรือจิตใจเข้าสู่
สภาวะปกติ 
 “การรับบริการทันตกรรม” หมายความว่า การรับบริการตรวจรักษาอาการหรือ
โรคทางสุขภาพช่องปากการบ าบัดฟื้นฟู และอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบ าบัดเพื่อรักษาให้
สุขภาพช่องปากเข้าสู่สภาวะปกติ 
 “ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า เงินที่หน่วยบริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลเรียกเก็บ 
เพื่อเป็นค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ ายาหรืออาหารทาง
เส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าตรวจวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าบริการตรวจวิเคราะห์ ค่ารักษา และบริการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ค่ารักษาโรคเรื้อรังประจ าตัวที่นักศึกษาเป็นมาก่อนเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย หรือค่าใช้จ่ายพิเศษต่าง ๆ เช่น ค่าอวัยวะ ค่าธรรมเนียมและบริการที่เรียกช่ือ    
อย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการตอบแทนหรือเป็นการเสริมความงาม  
 “หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา” หมายความว่า หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย “สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย” หมายความว่า โรงพยาบาลศิริราช 
โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี และศูนย์การแพทย์มหิดลบ ารุงรักษ์  
 “สถานพยาบาลเครือข่าย” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลง
หรือประสานงานไว้เพื่อให้บริการสุขภาพนักศึกษา ซึ่ งไม่ใช่สถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลัย 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนกิจการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่องการบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา 
 ข้อ 4. สิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมของนักศึกษา 
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  นักศึกษาจะมีสิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมตาม
ประกาศนี้  ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมีค่าบริการสุขภาพรวมอยู่ในภาค
การศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ จนถึงวันเปิด ภาคการศึกษาถัดไป และ/หรือมีผลจนถึงวันท่ีพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งนี้  รวมถึงนักศึกษาที่
ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ ซึ่งได้ช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ในกรณีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาคการศึกษาต่อ
ปีการศึกษานักศึกษาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จึงจะถือว่าครอบคลุมตลอดปีการศึกษา และมีสิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและ
บริการทันตกรรม 
  นักศึกษาซึ่งได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา จะมีสิทธิในการเข้า
รับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมตามประกาศนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีนักศึกษาได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจ านวน  ซึ่ง
ครอบคลุมค่าบริการสุขภาพ  
  (2) กรณีนักศึกษาได้รับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน  ซึ่งไม่
ครอบคลุมค่าบริการสุขภาพ และนักศึกษาได้ช าระส่วนต่างค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วน
แล้ว 
            ข้อ 5 การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการ            
ทันตกรรม 
     5.1 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทย ให้นักศึกษาด าเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิ
สวัสดิการรักษาพยาบาลตามสิทธิพื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประกันสังคม แล้วแต่กรณี 
          การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดตาม
เอกสารแนบท้าย 1 แนบท้ายประกาศ 
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    5.2 กรณีนักศึกษาสัญชาติอื่น ให้ส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัยจัดท าประกัน
สุขภาพให้แก่นักศึกษา ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้  
         5.2.1 ประกันสุขภาพกรณีเป็นผู้ป่วยใน (IPD) 
   (1) ค่าห้องและค่าอาหาร / วัน  จ านวนไม่น้อยกว่า 31 วันต่อปี
กรมธรรม์  
                         (2) ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) จ านวนไม่น้อยกว่า 7 วันต่อปีกรมธรรม์  
   (3) ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เช่น ค่ารถพยาบาล  
   (4) ค่าแพทย์ผ่าตัด  
   (5) ค่าเยี่ยมของแพทย์ 1 ครั้งต่อวัน ไม่น้อยกว่า 30 วันต่อปีกรมธรรม์ 
   (6) ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ 
   (7) ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรค 
         5.2.2 ประกันสุขภาพกรณีเป็นผู้ป่วยนอก (OPD) จ านวน 1 ครั้งต่อวันและ
ไม่น้อยกว่า 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ 
 ข้อ 6 ในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ให้นักศึกษาแสดงบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ส าหรับนักศึกษาสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทางหรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (ส าหรับนักศึกษาสัญชาติอื่น) และบัตรประจ าตัวนักศึกษา ต่อหน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษา สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล และสถานพยาบาลเครือข่าย เพื่อ
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ให้ถูกต้องก่อนรับบริการทุกครั้ง 
 ข้อ 7 การเข้ารับบริการสุขภาพ นักศึกษาสามารถเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล
ที่ก าหนดไว ้ดังนี้  
 7.1 การเข้ารับบริการสุขภาพในเวลาราชการ รับบริการได้ที่หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของคณะที่นั กศึกษาสั งกัด  หรือคณะใกล้ เคียง สถานพยาบาลในสั งกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานพยาบาลเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยบริการสุขภาพ
นักศึกษาหรือสถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือ สถานพยาบาลเครือข่ายก าหนด     
ตามเอกสารแนบท้าย 2 แนบท้ายประกาศนี้ 
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 7.2 การเข้ารับบริการสุขภาพนอกเวลาราชการ ให้ขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาล     
ในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยก าหนด  
 7.3 การเข้ารับบริการสุขภาพ เนื่องจากเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุให้
นักศึกษาเข้ารับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาและสถานพยาบาลตามล าดับ ดังนี้  
       7.3.1 หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาที่ใกล้ที่สุด  
       7.3.2 สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  หรือสถานพยาบาล
เครือข่าย 
       7.3.3 สถานพยาบาลอื่น ๆ ท้ังนี้ นักศึกษาจะเบิกจ่ายได้ตามสิทธิพื้นฐานของ
นักศึกษา 
 ข้อ 8. การเข้ารับบริการทันตกรรมของนักศึกษา ให้รับบริการ ณ สถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 8.1 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีสิทธิพื้นฐานอยู่ ในสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สิทธิกรมบัญชีกลาง สิทธิจาก
รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประกันสังคมแล้วแต่กรณี ให้รักษาตามสิทธิพื้นฐาน 
 8.2 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทยที่ ไม่มีสิทธิพื้นฐานกับสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาสัญชาติอื่น ให้นักศึกษาเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้ในวงเงิน 
500 บาทต่อปีการศึกษา ซึ่งรวมอยู่ในวงเงินค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามข้อ 9 
 ข้อ 9. มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการสุขภาพและบริการ
ทันตกรรมของนักศึกษาจากกองทุนในวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา       
ในกรณีดังต่อไปนี้  
 9.1 กรณีนักศึกษาเข้ารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรมตามสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของนักศึกษาในข้อ 5 และมีค่าใช้จ่ายที่เกินสิทธิพื้นฐานของนักศึกษาแต่ไม่เกิน
รายการที่กรมบัญชีกลางก าหนด เนื่องจากมีความจ าเป็นตามความเห็นของแพทย์ผู้ท าการ
รักษา หรือมีการจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติตามรายการที่ระบุไว้แนบท้าย 3 แนบท้าย
ประกาศนี ้
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  9.2 กรณีนักศึกษาเข้ารับบริการสขุภาพขณะอยู่ในระหว่างด าเนินการลงทะเบียนใช้
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล และยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิดังกล่าวได้ โดยต้อง
เป็นกรณีที่ เข้ารับบริการสุขภาพของสถานพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยเท่านั้น  ซึ่งไม่
ครอบคลุมการรับบริการคลินิกพิเศษ  
 9.3 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งจ าเป็นต้องน าส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน
และ   ไม่สามารถจัดหารถจากมหาวิทยาลัยได้ ให้เบิกค่ายานพาหนะได้ในวงเงินไม่เกิน 500 
บาทต่อครั้ง 
  9.4 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งจ าเป็นต้องน าส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน
โดยรถพยาบาล (Ambulance) โดยต้องเป็นกรณีที่เข้ารับบริการของสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลเครือข่ายเท่านั้น  
 9.5 กรณีนักศึกษาสัญชาติไทยที่ ไม่มีสิทธิพื้นฐานกับสถานพยาบาลสังกัด
มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาสัญชาติอื่น ให้นักศึกษาเบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้ในวงเงิน 
500 บาทต่อปีการศึกษา 
  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกองทุนให้แก่
นักศึกษาเกินกว่าวงเงินตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี และกรณีดังกล่าวนักศึกษาต้องเข้ารับบริการสุขภาพ
จากสถานพยาบาลดังต่อไปนี้  
  (1) สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  
  (2) สถานพยาบาลเครือข่าย ได้แก่  
      (2.1) พื้นที่ศาลายา ที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ 
ที่มหาวิทยาลัยประสานงานไว้  
      (2.2) วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่โรงพยาบาลไทรโยค หรือโรงพยาบาล
พหลพลพยหุเสนา 
      (2 .3 ) โครงการจัดตั้ งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  ที่ โรงพยาบาล
อ านาจเจริญ  
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      (2.4) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  ที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลเขาทองหรือโรงพยาบาลพยุหะคีรี หรือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
  ข้อ 10. การเบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามข้อ 9 ให้นักศึกษาด าเนินการ
ติดต่อขอรับเงินได้ในช่องทาง ดังนี้     
            10.1 นักศึกษาระดับก่อนปริญญาตรีและปริญญาตรี ติดต่อกอง
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  
            10.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ข้อ 11. เมื่ อนั กศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัย จะด าเนินการส่งรายช่ือของนักศึกษาดังกล่าวให้ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อคืนสิทธิไปยังสถานพยาบาลที่นักศึกษามีสิทธิ
พื้นฐานอยู่ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในท้องที่ตามทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา 
  ข้อ 12. การจ่ายเงินใด ๆ เพื่อสนับสนุนการบริการสุขภาพของนักศึกษา 
ที่นอกเหนือจากสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของนักศึกษาตามประกาศนี้  ให้จ่ายจาก
เงินกองทุนกิจการนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารบัญชีกองทุน
กิจการนักศึกษา โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  ข้อ 13. กรณี ที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ ได้  หรือมีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่
จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของอธิการบดีนั้นเป็นท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 

ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับบริกำรสุขภำพนักศกึษำ พ.ศ.2563 
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หน่วยบริกำรสุขภำพนักศกึษำคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ด้ำนบริกำรแนะแนวและอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับบริกำรสุขภำพนักศกึษำ 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 มหำวิทยำลยัมหิดล 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 
 

พ้ืนที่ศำลำยำ 
 
 

พ้ืนที่บำงกอกน้อย  
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             คณะพยาบาลศาสตร์  ได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุกคน  อาจารย์
ประจ าช้ัน  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และร่วมมือกับอาจารย์ภาคภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ให้ค าปรึกษากับนักศึกษาที่มีปัญหา เครียด ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ 
สามารถนัดรับบริการขอค าปรึกษาได้ที่ 

1. หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนนท์ (ห้องให้ค าปรึกษา) 
โทรศัพท ์02-424-3701-3 ต่อ 0 ตลอด 24 ชม. 

2. ภาควิชาสุขภาพจติ และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตรโ์ทรศัพท์ 
02-441-5333 ต่อ 2637 หรือ 097-956-5958 เวลา 08.00-16.00 น. 

3.  MU Friends หรือ ศูนย์ให้ค าปรกึษา มหาวิทยาลัยมหิดลนัดเขา้รับการให้

ค าปรึกษา ได้ทีเ่บอร์ 02-849-4538 หรือ 02-849-4502 โทรศัพท ์Hotline ให้
ค าปรึกษา 088-874-7385 ตลอด 24 ชม. 
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ด้ำนทุนกำรศึกษำ ทุนรำงวัล และเกียรติบัตร 
ทุนกำรศึกษำ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสรรทุนการศึกษาและทุนรางวัล
เกียรติบัตรประเภทต่ างๆ ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่  1 -4 เป็นประจ าทุกปีการศึกษา                         
โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน  ช่วยเหลือนักศึกษา                  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เรียนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี และเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษา
ที่ เป็นแบบอย่างที่ดี  ท าช่ือเสียงให้แก่สถาบันเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทุนการศึกษา                      
คณะพยาบาลศาสตร์ สามารถแบ่งประเภทได้  4  ประเภท ดังนี้ 1. ทุนอุดหนุนการศึกษา
ประจ าปี  
 ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ จะแบ่งเป็นออกเป็นทุนการศึกษา
ต่อเนื่อง และทุนการศึกษารายปี  ซึ่งทุนการศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับความเมตตา
มาจากการมอบทุนการศึกษาของศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลภายนอก คณะบุคคล 
และองค์กรภายนอกคณะคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา
จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  
2. ทุนโครงการความร่วมมือ  
 ทุนโครงการความร่วมมือ จะเป็นทุนการศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมมือ            
กับสถาบันต่างๆ ผลิตพยาบาลเพื่อสถาบันนั้น ๆ โดยนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาทุนโครงการ
พิเศษหลังส าเร็จการศึกษา จะต้องชดใช้ทุนในสังกัดของตน อาทิเช่น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นต้น  
3. ทุนรางวัลและเกียรติบัตร  
 ทุนรางวัลของคณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาช้ัน 
ปีที่ 4 โดยมีทุนรางวัลการศึกษา(นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมของช้ันปีหรือบางวิชา)                
ทุนรางวัลขยันหมั่นเพียร(นักศึกษาที่ ไม่มีป่วย ไม่ลา ไม่ขาดตลอด  ช้ันปีที่ 3และ4)                           
และมอบเกียรติบัตรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
เป็นต้น  
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4. ทุนฉุกเฉิน (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
 ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อ
ฐานะทางครอบครัวจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา เช่น บิดา หรือมารดาเสี ยชีวิต                    
บ้านไฟไหม้  สามารถขอทุนนี้ได้ โดยติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ที่นักศึกษา
สังกัด 

ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์  
ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับจากศิษย์เก่า บุคคล คณะบุคคล และองค์กรภายนอกคณะฯ ที่มอบให้แก่
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติ
ดี ตั้งใจเรียน รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และนักศึกษาท่ีมีความเดือดร้อนฉุกเฉิน   
    

ทุนมหำวิทยำลัยมหิดล ส ำหรับนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์อย่ำงแท้จริง ระดับปริญญำตรี 
ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวนทุนละ 50,000 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) 
- ทุนประเภทต่อเนื่อง (รายใหม่)    มีนักศึกษาได้รับทุน     จ านวน    3   คน   
- ทุนประเภทรายปี                   มีนักศึกษาได้รับทุน      จ านวน  34  คน 
 
*** รวมจ านวนทั้งสิ้น 37 คน เปน็จ านวนเงิน 1,850,000 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
  
ทุนสมำคมศิษย์เก่ำ ม.มหิดล จ ำนวนทุนละ 75,000 บำท (เจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
ปีกำรศึกษำ 2564  
- ทุนประเภทต่อเนื่อง  มีนักศึกษาได้รับทุน จ านวน 1 คน  
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ทุน COVID-19  
    ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่
นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
รอบท่ี 1  :  จ ำนวน 14 คน            
รอบที่ 2 :  จ ำนวน 6 คน (โดยแบ่งเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
จ านวน 4 คน และนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ านวน 2 คน)    
 

ปีกำรศึกษำ 2561 2562 2563 

 

2564 

 

เงินทุนกำรศึกษำท่ีจัดสรร (บำท)  13,338,902 11,551,099 8,826,174 9,014,900 

นักศึกษำท่ีได้รับทุนกำรศึกษำ 

(คน) 
669 551 261 278 
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ด้ำนบริกำรหอพักนักศึกษำ 
 

หอพักนักศึกษำศำลำยำ    
   นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ช้ันปีที่  1 -2 ศึกษา ณ วิทยาเขตศาลายา  

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 สามารถติดต่อขอเข้าพักในหอพักนักศึกษาศาลายาได้
ทุกคน ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ควรติดตามประกาศการจองเข้าหอพักนักศึกษา ศาลายา 
ตามเวลาที่ก าหนด  

 
 

หอพักคณะพยำบำลศำสตร์ บำงขุนนนท ์
 

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

  หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ มีอาคารที่พักจ านวน 4 อาคารๆ ละ     
9 ช้ันๆ ละ 10  ห้อง พักอาศัยห้องละ 6 คน ส าหรับอาคาร 1 และพักห้องละ 4 คนส าหรับ 
อาคาร 2 และ 3 ส่วนอาคาร 4 มีห้องพักช้ันละ 7 ห้อง ซึ่งเป็นห้องพักส าหรับชาวต่างชาติ  

  หอพักมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักและคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้หอพัก              
คณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์เป็นศูนย์ศึกษาอาศัยจัดบริการและสนับสนุนกพัฒนา
นักศึกษาหลายๆ รูปแบบ ตามความสมัครใจ เช่น  ชมรมส่งเสริมวิชาการ/ทักษะชีวิต ชมรม
ภาษาต่างประเทศ  ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย  ชมรมท านุบ ารุงศาสนา เป็นต้น นักศึกษาท่ี
เข้าพักภายในหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 
2555  

 
 

หมายเลขติดต่อหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ศาลายา โทร 02-441-9176 
 

หมายเลขติดต่อหอพักหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ 
02-424-2584, 02-424-3701-3, 02-424-6855 และ 02-434-1687 
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อัตรำค่ำบ ำรุงหอพัก 
นักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ห้องพักอาศัยห้องละ 6 คน และประเภทห้องพัก
อาศัยห้องละ 4 คน คิดอัตราค่าบ ารุงหอพักคนละ 2,500 บาท ต่อภาคการศึกษาปกติ และ 
1,000 บาทต่อภาคการศึกษาฤดูรอ้น รายละเอียดดังนี้  

 

 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคกำรศึกษำต้น        ตั้งแต่วันท่ี  1  สิงหาคม       ถึง  31  ธันวาคม ของปีนั้น 
ภำคกำรศึกษำปลำย    ตั้งแต่วันท่ี  1  มกราคม ถึง  31  พฤษภาคม ของปีนั้น 
ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน   ตั้งแต่วันท่ี  1  มิถุนายน    ถึง  31  กรกฎาคม ของปีนั้น 

วีดีโอแนะน ำ 
หอพักหอพักคณะพยำบำลศำสตร์ บำงขุนนนท ์



40 
 
ด้ำนวินัยนักศึกษำ 
             เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้มโีอกาสใช้ข้อบังคับวนิัยนักศึกษาเป็นกรอบ 
และแนวทางในการใช้สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วย
ป้องกันนักศึกษาให้พ้นจากสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 1 
วินัยและกำรรักษำวินัย 
(ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล ว่ำด้วยวินัยและกำรรักษำวินัย พ.ศ.2553 เฉพำะที่คัดสรร) 

ข้อ 5 นักศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบตัิตามที่บญัญัตไิว้ใน
ข้อบังคับ และประกาศของมหาวทิยาลัย และส่วนงานโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ  

การประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปน็ความผิดวินัยให้ด าเนินการตามขอ้บังคับนี้ 
ข้อ 6 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ช่ือเสียง และ

เกียรติคณุของมหาวิทยาลัย ห้ามกอ่เหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย หรือท าลาย
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอื่น 

ข้อ 7 นักศึกษาต้องประพฤติตนเปน็สุภาพชน ไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซึ่ง  
ความเสื่อมเสยีหรือเสียหายแก่ตนเอง บุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่ง และปฏิบตัิตามค าสั่ง หรือค าตักเตือนของอาจารย์
และเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลยั 

ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานท่ีก าหนด 

       ในกรณีที่เข้าช้ันเรียน เข้าหอ้งสอบ หรือติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาต้อง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาเพื่อให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลยัหรือเมื่ออยู่ในชุดเครือ่งแต่งกายนักศึกษา 
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ข้อ 11 นักศึกษำกระท ำกำรดังต่อไปนี้ ถือว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
(1) เล่นการพนัน หรือท าธุรกิจเกีย่วกับการพนันหรือมสี่วนเกี่ยวข้อง

สนับสนุนการพนันทุกชนิด 
(2) เสพ มีไว้ในครอบครอง มไีว้เพือ่ขายหรือจ าหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทน

ขาย หรือจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดให้โทษที่ผดิกฎหมาย 
(3) กระท าการลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับ

ขืนใจ รีดไถบุคคลอื่น หรือทุจรติในเรื่องการเงิน 
(4) ครอบครอง หรือน าอาวุธปืน หรือวัตถุอันตรายเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งอาจเป็นเหตุใหเ้กิดอันตรายแกชี่วิตและทรัพยส์ินของผู้อื่น 
(5) ประพฤติผิดศลีธรรมอันดี กระท าการลามก อนาจาร หรือกระท า

ความผิดเกี่ยวกับเพศอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแกม่หาวิทยาลัยอย่างรา้ยแรง 
(6) ทะเลาะวิวาท หรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้มผีู้ได้รับอันตราย

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

ส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 
(8) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระท าการเช่นว่าน้ัน รวมถึง

ต้องไม่กระท าการอื่นๆอันก่อให้เกดิความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น 
(9) จัดท า เผยแพร่ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด หรือสิ่ง

เขียน หรือกระท าการอื่นใด อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลัยหรือผู้อื่น 
(10) กระท ำกำรปลอมลำยมือชื่อผู้อื่น ปลอมแปลงเอกสำรหรือแก้ไข

ข้อควำมในเอกสำรที่แท้จริง หรือใช้เอกสำรเช่นว่ำนัน้เป็นหลกัฐำนต่อมหำวิทยำลัย หรือ
ผู้อื่นที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่มหำวิทยำลัยหรือผู้อื่น 

(11) จงใจหรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น เปน็เหตุ
ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(12) กระท าการอื่นใดท่ีอธิการบดไีด้ก าหนดว่าเป็นการกระผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
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ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินยัตามที่บัญญัตไิว้ในข้อบังคับนี้ จักต้องได้รับโทษ
ทางวินัย 

         ในกรณีกระท าผดิวินัยเล็กน้อยและมเีหตุอันควรงดโทษ ให้หวัหน้าส่วนงาน
พิจารณางดโทษโดยให้ว่ากล่าวตักเตือนก็ได ้

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

หรือประกาศนียบัตร 
(5) ให้พักการศึกษา มีก าหนดไมเ่กินหน่ึงปีการศึกษา 
(6) ให้พ้นสภาพนักศึกษา 

ข้อ 14 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินยัที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวนิัยอย่าง
ร้ายแรงจะต้องไดร้ับโทษท าทัณฑบ์น ตามความเหมาะสมแก่กรณีแห่งความผิด แต่ส าหรับ
การลงโทษว่ากลา่วตักเตือนให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษท าทัณฑ์บน 

ข้อ 15 นักศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง จะต้องได้รับโทษตัดสิทธิกำร
เข้ำสอบ หรืองดยับยั้ง หรือชะลอกำรเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติรับปริญญำบัตรหรือ
ประกำศนียบัตร หรือให้พักกำรศึกษำ มีก ำหนดไม่เกินหนึ่งปีกำรศึกษำ หรือให้พ้นสภำพ
นักศึกษำตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี 

ข้อ 16 ให้หัวหน้าส่วนงานมีสิทธิออกประกาศเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนงานของตนได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ แล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 

 
 
 
 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยมหิดล  
ว่ำด้วย วินัยนักศึกษำ พ.ศ.2553 
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สถำนที่ส ำคัญและควำมภำคภูมิใจของพวกเรำคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

อำคำรมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 
 

 
 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
ได้พระราชทานเงินจ านวน 448 ,755 ,500.00 บาท จากบัญ ชีสมเด็จพระศรีฯ โดย                    
ส านักพระราชวัง เพื่อการก่อสร้างอาคารมหิดลอดุลยเดช - พระศรีนครินทร 
 

หอพระรำชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิรำรำชภักดี และ “หอพระรำชประวัติบรมรำช
บุพกำรีกิตติประกำศ” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตร์จึงจัดตั้ง “หอพระราชประวัติ      
ศรีสวรินทิราราชภักดี” และ “หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ”                          
เพื่อน าเสนอพระราชประวัติ  และพระราชกรณี ยกิจด้านการพยาบาล การแพทย์                         
และการสาธารณสุข ของทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และถ่ายทอด        
แนวพระราชด าริและพระราชจริยวัตรอันงดงามอันเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ          
ในการด าเนินชีวิตแกน่ักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผู้ชมทุกท่าน 
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ห้องนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ นรำธิวำสกัลยำณวัฒน์  
 

 
 
 
 
 
 
จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และส านึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลัง ถึงพระกรณียกิจที่ทรงเสียสละเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของปวงชนชาวไทย 
 

พิพิธภัณฑ์กำรพยำบำลไทย คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 

 
              พิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทยแห่งแรกในประเทศไทย ที่ รวบรวมประวัติ            
การพยาบาลไทยตั้งแต่เริ่มก่อเกิดวิชาชีพการพยาบาลไทย และพัฒนาการของวิชาชีพ               
ในด้านต่างๆ จนถึงปัจจุบัน 
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ปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษำชั้นปีที่ 1 คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (สิงหำคม 2565 – พฤษภำคม 2566) 

เดือน โครงกำร/กิจกรรม 
สิงหำคม 2565 ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่, พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

NS น้องใหม่บนเส้นทางสีขาว, พบอาจารย์ที่ปรึกษา  
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
งานวันแรกพบ  
สอนน้องร้องเพลง  

กันยำยน 2565 พิธีผูกโบว์ไท  
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
พิธีไหว้ครู  
ถอดโบว์ไท ร้อยดวงใจน้องพี่ศิริราช : ต้อนรับน้องใหม่  

ตุลำคม 2565 พบอาจารย์ประจ าชั้น 
พฤศจิกำยน 2565 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
มกรำคม 2566 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
กุมภำพันธ์ 2566 พบอาจารย์ประจ าชั้น 
มีนำคม 2566 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เมษำยน 2566 ร้อยดวงใจสายใยรัก (Bye Nior) 

บุคลิกภาพและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 
**กิจกรรมอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์** 
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เทิดพระนำมมหิดล 
 

* มหิดล  คือ  พระนามปิ่นสยามพระราชบิดา 
ที่โปรดเกล้าพระราชทานมาเป็นช่ือ  มหาวิทยาลัย  ( ซ้ าที่ * ) 

** อัตตานังอุปะมังกเร  เราจะทุม่เท  พลังกายใจ 
เพื่อสนองพระบาทไท้  พระทรงมุง่ใจตั้งปณิธาน  ( ซ้ าท่ี ** ) 

*** พวกเรา  ( พวกเรา ) 
ชาวมหิดล  ( ชาวมหิดล ) 

ถ้วนทุกคนพร้อมรักสมคัรสมาน  ( สมัครสมาน ) 
จะกอบกิจเทิดพระนามพระราชทาน  ( ซ้ าท่ี *** ) 

ใหต้ระการก้องหล้าทั่วฟ้าดิน 
 

เพลงมำร์ชพยำบำล 

ค ำร้อง  ท่ำนผู้หญิงละเอียด  พิบูลย์สงครำม 
 

อันความกรุณาปราณี  จะมีใครบังคับก็หาไม่ 
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันช่ืนใจ  จากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดิน  

ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า  พระโปรดเกลา้ประทานให้ใจถวิล  
ใช้คุณค่ากรณุาไว้อาจณิ  ดั่งวารินจากฟ้าสู่สากล  

(สร้อย)  อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล  ปณิธานอนุกลูเพิ่มพูนผล  
เรียนวิชากรณุาช่วยปวงชน  ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน  

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

รวมพลังร่วมใจพร้อมน้อมสืบสาน       ปณิธานพระราชด ารัสองค์พระศรฯี 
สร้างเสริมสุขภาวะสังคมด ี   ถวายเป็นราชพลเีพื่อบ้านเมือง 
ตั้งมั่นในคุณธรรมน าชีวิต   สรรค์ความคดิสิ่งใหม่ใหล้ือเลื่อง 
สู่องค์กรเป็นเลิศเทดิประเทือง   คนปราดเปรื่องเรื่องเรียนรู้คู่พัฒนา 
เพื่อสร้างคนเป็นผู้น าทางความคดิ  น าจริตจติเจือจานการศึกษา 
เคารพ ให้เกียรติเป็นเน้นปัญญา  เสรมิคุณค่าความเป็นคนท่ีผลงาน 
รับผิดชอบ อย่างเตม็ความสามารถ  ประโยชน์ชาติประชาสุขทุกสถาน 
ประชาคมมหิดล – พยาบาล   ขอสรรคส์านสังคมไทยใหย้ั่งยืน 
 

 

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

 

สืบสานปณิธาณ พระพันปีหลวง พยาบาลมหดิล ทุกคนยดึถือ 
พระราชด ารัส พวกเราพยาบาล ปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจ 
  
 ใจเป็นหนึ่งเดียว  ท างานมุ่งสู่เปา้หมายเดยีวกัน 
 เคารพและให้เกียรติกัน  เพราะเราเป็นทีมเดยีวกัน 
 หน้าท่ีรับผดิชอบยิ่งใหญ่  เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตน 
 กล้าคิดกล้าท าฝึกฝน  กล้าน าตนสูก่ารเปลีย่นแปลง 
 

 พวกเรามีใจเดียวกัน  ผูกพันปรองดองกันไว้ 
 เปิดใจรับฟัง  ประสานงานยึดหลัก  คุณธรรม  จริยธรรม  น าองค์กร 
 สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ ๆ  สร้างมาตรฐานให้พยาบาลใหม่ ๆ 
ภูมิใจท่ีไดเ้ป็น...หนึ่ง...ในพยาบาลมหิดล 
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เส้นทำงสีขำว 
 

เราจะไปด้วยกัน  ประสานสมัพันธ์เส้นทางสีขาว 
เราจะประดับดาว  ดวงน้อยที่สอยลงมา 

เราร้อยรักดวงใจ  เป็นสายมาลา 
คล้องลงบนบ่า  เจ้าน้องน้อยเอย 

พี่จะจับจูงมือ  ยึดถือมาแนบดวงใจ 
น้องจงมองออกไป  ไม่ไกลจดุหมายของเรา  (2 รอบ) 

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

 

เนื้อเพลงพิกุลร ำลึก 
เราเคยร่วมกันสนุกสนาน             เราเคยประสานดวงใจ 

เราเคยสุขทุกข์มิหวั่นไหว   เราเคยก้าวไปพร้อมใจกัน 
อย่าลืมฉันใจมั่นอดุมการณ ์  อย่าลืมลานพิกุลงามดั่งความฝัน 

อย่าลืมสุขทุกข์เคยฝา่ฟัน   อย่าลืมคืนและวันฉันและเธอ 
ฝ่าไปให้ถึงซึ่งจุดที่มุ่งหมาย  ฝ่าไปด้วยดวงใจเปี่ยมความหวัง 

ฝ่าไปสานสายใยเปีย่มพลัง  ฝ่าไปถึงปลายทางรับใช้ประชา 
อย่าลืมฉันใจมั่นอดุมการณ ์  อย่าลืมลานพิกุลงามดั่งความฝัน 

*อย่าลืมสุขทุกข์เคยฝ่าฟัน   อย่าลืมคืนและวันฉันและเธอ 
(ซ้ า *) 
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ครอบครัว คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

ขอต้อนรับ สู่การเรียน เพยีรศึกษา  
เรียนวิชา พยาบาล งานสดใส 
มาเรียนรู้ การดูแล ด้วยหัวใจ 
ให้ผู้ทุกข์ ป่วยไข้ ไดสุ้ขสบาย  

จักเรียนรู้ วิชาการ ทันสมัย 
เรียนรู้ งานวิจัย ใหไ้ข้หาย  
สร้างเสริม สุขภาพ ใจและกาย 
ดูแลได้ ตั้งแต่ครรภ์ จนวันตาย 

งานเหนื่อยหนัก เพียงไร จะไม่ท้อ 
เพราะใจพอ ใจรัก ตระหนักมั่น 
วิชาชีพน้ี มีค่า อเนกอนนัต์ 
ช่วยชีวัน ชุบชูใจ ให้เป็นบุญ 

ครูจักดู แลศิษย์ ด้วยจติรัก 
ให้เหมือน พ่อแม่รัก และเกื้อหนุน 
จักเสรมิส่ง คณุค่าไว้ ให้เป็นทุน 
มีการณุย์ เมตตา และปรานี  

เพื่อให้ลูก เป็นคนดี มีปญัญา 
และน าพา สุขให้ ไทยทุกท่ี 
คิดพูดท า น าพา แต่สิ่งด ี
ชีวิตนี้ สมคุณค่า พยาบาล 

 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงใจ  รตันธญัญำ 
ผู้ประพันธ์ 
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