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 คูมือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2562  มีวัตถุประสงคเพ่ือให

นักศึกษาและผูปกครองทราบถึงประวัติคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปณิธาน วิสัยทัศน คานิยมองคกร ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร รูจักหนวยงาน               

ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร ตลอดจนการจัดบริการ

สวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาผานกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง  ๆ 

เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนต้ังแตเขามาในคณะพยาบาลศาสตร

และตลอดการศึกษา 

 งานพัฒนานักศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแก

นักศึกษาใหมและผูปกครอง ทราบแนวทางการใชชีวิตใหม เพ่ือการตั้งใจศึกษาและ

เตรียมความพรอมในการเรียนจนประสบความสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในการเปน

นักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กอใหเกิดความรวมมือ

ในการสงเสริมและนําพานักศึกษาใหสําเร็จการศึกษา มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ี             

พึงประสงค เปนคนดี มีปญญา นําพาสุขในการปฏิบัติวิชาชีพและในการดํารงชีวิต

ตอไป 

 

      งานพัฒนานักศึกษา 

                                         คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                                       

 

 

 

 
 

 

คํานํา 
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ประวัติ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

  คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิวัฒนาการมาจาก  

“โรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข”  ซ่ึงมีกําเนิดเม่ือวันท่ี  12  มกราคม 

2439 โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นับเปนโรงเรียนผดุงครรภและหญิงพยาบาล

แหงแรกในประเทศไทย  โดยทานผูหญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ ไดรับโปรดเกลา         

ใหเปนผูอํานวยการโรงเรียนคนแรก อีกพระองคหนึ่งท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณตอ  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล คือ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจาท่ีทรงสงเสริมการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพยเปน

ทุนการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ทรงสนับสนุนการจัดซ้ือท่ีดินโรงเรียน

กุลสตรีวังหลังใหเปนท่ีอยูและท่ีเรียนของนักเรียนพยาบาล ตอมาไดพระราชทานท่ีดิน

แปลงดังกลาว จํานวน 3 ไร 97 ตารางวา ใหแกโรงเรียนหญิงแพทยผดุงครรภ       

แลการพยาบาลไข เหตุการณสําคัญท่ีตองจารึกไวในประวัติศาสตรของโรงเรียน

หญิงแพทยผดุงครรภแลการพยาบาลไข คือ ปพุทธศักราช 2456 นางสาวสังวาลย  

ตาละภัฏ หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จยาของปวงชนชาวไทย 

ไดเขาศึกษาวิชาการพยาบาลท่ีโรงเรียนแหงนี ้และทรงสําเร็จการศึกษาในปพุทธศักราช  

2459   

 ในชวงป พุทธศักราช 2460-2478 เปนยุคทองของการแพทยและ       

การพยาบาลไทย เนื่องจากไดรับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองคใหครู

และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาตอ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หนึ่งในบุคคลท่ีไดรับ
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ทุนนั้น คือ นางสาวสังวาลย  ตาละภัฏ หรือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

สมเด็จยาของปวงชนชาวไทย  และดวยพระปรีชาญาณ   อันกวางไกลของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกท่ีทรงเล็งเห็นวา การพยาบาล

จําเปนตองพัฒนาใหเจริญกาวหนาควบคูไปกับการแพทยและการสาธารณสุข    

จึงทรงชักชวนมูลนิธิรอคก้ี เฟลเลอร เขามาชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาพยาบาล 

 จากวิวัฒนาการอยางตอเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย โรงเรียนแหงนี้ไดรับ

การยกวิทยฐานะเปนคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี          

23  มิถุนายน 2515  โดยมีอาจารยสงวนสุข  ฉันทวงศ เปนคณบดีคนแรก ท้ังนี้

คงกลาวไดวา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนจุดเริ่มตน               

ของการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรในประเทศไทย  และมีพัฒนาการตามภารกิจ           

ตอสังคมอยางตอเนื่องมาเปนเวลานานกวาหนึ่งศตวรรษ มีการปรับปรุงหลักสูตร   

และจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย และมีความเปนมาตรฐานในระดับ

สากล ท้ังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อยางตอเนื่องมาเปน

ลําดับจนถึงปจจุบัน   

 วิวัฒนาการของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงนับวาเปน

ประวัติศาสตรของการพยาบาลไทยท่ีมีคุณคายิ่ง ควรแกการหวงแหนและเปนท่ี

ภาคภูมิใจของผูบริหาร คณาจารย บัณฑิตทุกหลักสูตร นักศึกษาและศิษยเกา

พยาบาลศิริราชทุกยุคทุกสมัย สถานภาพท่ีคณะพยาบาลศาสตรเปนสถาบันการศึกษา

ท่ียาวนานมากวา 120 ป มีปณิธานท่ีชัดเจน ตามพระราชดํารัส ของสมเด็จพระศรี

พัชรินทราบรมราชินีนาถ องคผูพระราชทานกําเนิดโรงเรียนพยาบาลแหงนี้วา 

“....การพยาบาลนั้นไมใชวาจะมีประโยชนแตการพยาบาลอยางเดียวยอมเปน

ประโยชนสําหรับบํารุงชาติและบานเมืองของเราดวย....” จากปณิธานนี้จึงเปน
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พลังขององคกรท่ีผูบริหารคณะพยาบาลศาสตรนํามากําหนดนโยบาย ปรัชญา 

วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาตลอดมาในทุกยุคสมัย     

มีการพัฒนาเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคม ใหเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ  สมดังปณิธานท่ี

เรายึดถือกันตลอดมา 
 

 ปจจุบันรองศาสตราจารย ดร.ยาใจ สิทธิมงคล ดํารงตําแหนงคณบดีคนท่ี 7 

ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจกลาวไดวา ภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร ในชวงเวลาท่ีผานมาถึง

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการเติบโตกาวหนา และขยายบทบาท

ในทุกๆดานเปนอยางมาก ดวยความรวมมือ รวมใจ ของบุคลากรทุกระดับของ

คณะพยาบาลศาสตร และการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง และไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ ท้ังดานบริหาร ดานวิชาการ และวิชาชีพ ท้ังระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คลิป แนะนําคณะพยาบาลศาสตร 
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ปณิธาน  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

....การพยาบาลนั้น ไมใชวาจะมปีระโยชนแตการพยาบาลอยางเดียว   

ยอมเปนประโยชนสําหรับบํารุงชาติและบานเมืองของเราดวย….  

   พระราชดํารสั ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

                ผูทรงวางรากฐานการพยาบาลไทย 

              10  พฤษภาคม  รศ. 130 (พศ. 2455) 
 

วิสัยทัศน    
เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําทางการพยาบาล ระดับประเทศและนานาชาติ  

เปนแกนนําในการสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
 

 

Mahidol HIDEF  

  เพ่ือสรางบัณฑิตใหเปน Global Citizen และ Global Talents 

และมีความรูในการใชชีวิต ยุคศตวรรษท่ี 21 

 
 

 
                                                                             

 

 

Health Literacy: ความเขาใจและสามารถดําเนินชีวิตใหเปนผูมีสุขภาพดี 

Internationalization: ความเปนนานาชาติ 

Digital Literacy: ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

Environmental Literacy: ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานสิ่งแวดลอม 

Financial Literacy: ความเขาใจและปฏิบัติเปนในดานการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 

คลิป  Mahidol HIDEF 
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คานิยมองคกร (CORE  VALUES) คณะพยาบาลศาสตร  NS  MAHIDOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คานิยมองคกร (CORE  VALUES) คณะพยาบาลศาสตร  NS  MAHIDOL 

N   Noble                            สืบสานปณิธาน ทํางานเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะแกสังคม 
S    Synergy                         รวมพลัง รวมใจมุงสูเปาหมายเดียวกัน 
M   Moral                            คุณธรรมจริยธรรมนําองคกร  
A   Accountability                รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม 
H   Human respect               เคารพ และใหเกียรติตอกัน  
I    Innovation                      สรางนวัตกรรม  
D  Direct toward Excellence   มุงม่ันสูความเปนเลิศ  
O  Onward improvement      เรียนรูตลอดชีวิต คิด พัฒนาอยางตอเน่ือง  
L   Leadership                     กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปล่ียน 

คานิยมองคกร (Core values) มหาวิทยาลัยมหิดล 

M  Mastery  เปนนายแหงตน 
A  Altruism มุงผลเพ่ือผูอื่น 
H  Harmony กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
I   Integrity ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 
D  Determination แนวแนทํา กลาตัดสินใจ 
O  Originality สรางสรรคส่ิงใหม 
L   Leadership ใฝใจเปนผูนํา 

Mastery 

Originality 

Altruism 

Harmony 

 

Determination 

Integrity 
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ขอมูลท่ัวไปประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คําขวัญ  อตฺตานํ อุปมํ กเร 

พึงปฏิบัติตอผูอ่ืน เหมือนดังปฏิบัติตอตนเอง 

 

ปรัชญา  ความสําเร็จท่ีแทจริงอยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใช  

เพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาต ิ

 

ปณิธาน  ปญญาของแผนดิน 

 

วิสัยทัศน  มหาวิทยาลยัมหิดลมุงมั่นท่ีจะเปนมหาวิทยาลยัระดับโลก 
 

สัญลักษณ ตนกันภัยมหิดล 
 

 

 

 

 

 

 

สีประจําคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  สีขาว  
 

ดอกไมประจําคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ดอกพิกุล   
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คณะผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
( สิงหาคม 2559 – สิงหาคม 2562 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล 
คณบดี 

 

 ผูชวยศาสตราจารยฉันทิกา  จันทรเปย 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี  ประสบกิตติคุณ 

รองคณบดีฝายวิจัยและยบัณฑิตศึกษา 

         ผูชวยศาสตราจารยวชิรา  วรรณสถิตย 

รองคณบดีฝายงบประมาณ และการคลัง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนาภรณ   คงคา 

รองคณบดีฝายการศึกษา 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อทิตยา  พรชัยเกตุ โอว ยอง 
รองคณบดีฝายนโยบาย แผน และงบประมาณ 

 

รองศาสตราจารย ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน 
รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
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ผูชวยศาสตราจารยเวหา   เกษมสุข 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 

ผูชวยศาสตราจารยธิราวรรณ   เชื้อตาเล็ง 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
 

ผูชวยศาสตราจารย ยุวดี   พงษสาระนันทกุล 

ผูชวยคณบดฝีายการคลังและพัสด ุ
 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ ์

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
 

อาจารยศิรดา   เกษรศรี 

รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 

อาจารยพุทธิราภรณ หังสวนัส 

ผูชวยคณบดีฝายการศึกษา 
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     รองศาสตราจารย ดร.เอมพร รตินธร                               รองศาสตราจารย ดร. วิราพรรณ วิโรจนรัตน 

          ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา                                      ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
  

        

 

 

 

       

                  
                      

                                                  

 

 

                                                 รองศาสตราจารย ดร.อรพรรณ   โตสิงห        รองศาสตราจารย ดร.วิมลรัตน   ภูวราวุฒิพานิช 

              ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร                                               ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

  

          

  

 

 

 

                           
         

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรดา   ไกรนุวัตร                                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงเพชร   เกษรสมุทร 

           ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร                                   ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 

  

         

 

 

 

 

 

            ผูชวยศาสตราจารยวีรยา   จึงสมเจตไพศาล                               

 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 
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ผูชวยศาสตราจารยดร.วารีรัตน   ถานอย 

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.ดวงรัตน   วัฒนกิจไกรเลศิ 

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร. อุษาวดี   อัศดรวิเศษ 

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร 

อาจารยสุดารัตน   สุวรรณเทวะคุปต 

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร 

 

กรรมการประจําคณะฯ จากคณาจารยประจํา 
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คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2561-2562 

ผูชวยศาสตราจารยเวหา             เกษมสุข 

ผูชวยศาสตราจารยธิราวรรณ       เช้ือตาเล็ง 

ผูชวยศาสตราจารยจงกลวรรณ    มุสิกทอง 

ผูชวยศาสตราจารยธนิษฐา      สมัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฤด ี       ปุงบางกะดี่ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไลลักษณ พุมพวง 

ผูชวยศาสตราจารยสมหญิง       โควศวนนท 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรณุรตัน ศรีจันทรนิตย 

อาจารยคัทลยีา              คงเพ็ชร 

อาจารยจติตระพี   บูรณศักดิ ์

อาจารยชลธิดา    ลาด ี

อาจารย ดร.ทิวาภรณ  เฉลิมพิชัย 

อาจารยนันทกานต        มณีจักร 

อาจารย ดร.นาตยา        รัตนอัมภา 

อาจารยเบ็ญจมาศ        โอฬารรตันมณ ี

อาจารยพรสินี   เต็งพานิชกุล 

อาจารย ดร.รัตติมา        ศิริโหราชัย 

อาจารยรัชดา   จันทราภรณ 

อาจารยลัดดาวัลย        ทรัพยเจรญิมาก 

อาจารยวรรณฤด ี   เชาวอยชัย 

อาจารยสาธกา   พิมพรุณ 

อาจารยเสาวรส   มีกุศล 

นางปริณดา             สันติสุขวันต 

นางสมใจ                  ลครศร ี

นางอุราภรณ             จอยจินดา 
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นางสาวชัญญา                              แสงจันทร 

นางสาวพิมพิไล                         รักสระนอย 

นางสาวเพียงเพ็ญ              แปนจันทร        

            วาท่ีรอยตรีอมรชัย              รัตนโสภา           
 

อาจารยท่ีปรึกษาสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

ปการศึกษา 2562    
 

                         1. ผูชวยศาสตราจารยจงกลวรรณ                 มุสกิทอง 

    2. อาจารยสาธกา       พิมพรุณ 
 
 

อาจารยประจําชั้น ประจําปการศึกษา 2562 
 

ชั้นปท่ี   1      

                  1. อาจารย ดร.กุลธิดา                          หัตถกิจพาณิชกุล 

                         2. ผูชวยศาสตราจารย เพ็ญจันทร             สิทธิปรีชาชาญ 
 

ชั้นปท่ี   2    

                  1. อาจารยเบ็ญจมาศ                           โอฬารรัตนมณ ี

                        2. อาจารยนันทกานต        มณีจักร                       
  

ชั้นปท่ี   3     

                  1. อาจารย ดร.รัตติมา                          ศิริโหราชัย 

 2. อาจารยนาตยา                               รัตนอัมภา 
 

 ชั้นปท่ี   4  

                         1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไลลักษณ        พุมพวง 

 2. อาจารยเสาวรส                มีกุศล 
     

อาจารยท่ีปรึกษา 

 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติทุกคนจะมีอาจารยท่ีปรึกษาประจําเปน

ผูดูแล แนะนํา ชวยเหลือนักศึกษา ตั้งแตช้ันปท่ี 1-4 
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แผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2560-2563 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ความเปนเลศิทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ความเปนเลศิทางการวิจัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ความเปนเลศิทางการบริการวิชาการและพันธกิจสมัพันธกับสังคม  

ยุทธศาสตรท่ี 4  ความเปนเลศิทางการบริหารจัดการอยางยั่งยืน    
 

จํานวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร   ปการศึกษา  2562 

 จํานวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จําแนกตามระดับช้ันป  

ดังตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1  จํานวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จําแนกตามระดับช้ันป 
  

ระดับ รวม (คน) 

ช้ันปท่ี 1 339 

ช้ันปท่ี 2 217 

ช้ันปท่ี 3 344 

ช้ันปท่ี 4 367 

รวมท้ังสิ้น 1,267 
               

    หมายเหตุ 

ช้ันปท่ี 1  จํานวน 339 คน แบงเปนนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  ดังน้ี 

- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล จํานวน 332 คน 

- โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค จํานวน 7 คน     

ช้ันปท่ี 2  จํานวน 217 คน แบงเปนนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  ดังน้ี 

- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล จํานวน 179 คน 

- โครงการจดัตัง้วิทยาเขตนครสวรรค จํานวน 38 คน    
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             คณะพยาบาลศาสตรมีความมุงมั่นในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เรามีการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพอยูเสมอ ในป 2562 หลักสูตร 

พยาบาลศาสตรบัณฑิตไดรับการรับรองมาตรฐานระดับอาเซียน (AUNQA) นอกจากการ 

จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ห ลั ก สู ต ร พย า บ า ล ศา ส ต ร บัณ ฑิ ต  ( ป ริ ญ ญ า ตรี )  แ ล ว                                       

คณะพยาบาลศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

(ปริญญาโท) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาล ศาสตร (ปริญญาเอก) ท้ังในหลักสูตรภาคภาษาไทยและนานาชาติ  

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล ไดตระหนักถึงการพัฒนาทักษะ              

ดานภาษาอังกฤษ จึงจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีคณะรับผิดชอบเปนแบบสองภาษาโดย

นักศึกษาท่ีเขากลุมเรียนแบบกลุมสองภาษาใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการเรียน               

ในปการศึกษา 2562 จะรับนักศึกษากลุมสองภาษาจํานวน 80 คน 
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งานพัฒนานักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา รวมกับทีมบริหาร  คณาจารย บุคคลากร คณะพยาบาลศาสตร 

ใหความสําคัญในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามคานิยมองคกร               

“NS MAHIDOL” และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย (T-shaped 

Breadth & Depth, Globally Talented, Entrepreneurially Minded, Socially 

Contributing)  เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ “มุงมั่นคุณธรรม เลิศล้ําทางปญญา สรางคุณคา

ตอสังคม” ผานกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยงานพัฒนานักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร                   

มีแผนงานเชิงรุก และภารกิจประจํา ป 2562 ดังน้ี 
แผนงานเชิงรุก 

          โครงการ สรางสรรคนวัตกรรมทางการพยาบาล ระยะ 2 “Innovation stars 2” 

และโครงการการบริหารเงินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสขุท่ียั่งยืน 
 

ภารกิจประจํา 

           1. โครงการ การพัฒนาคุณลักษณะมุ งมั่นคุณธรรม การสรางคานิยมองคกร                              

NS MAHIDOL และการพัฒนาทักษะชีวิต 

          2. โครงการ การพัฒนาภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม และการสรางเครือขายภายใน

และภายนอกสถาบัน   

         3. โครงการการสงเสริมจิตสาธารณะ การสรางคุณคา และการบําเพ็ญประโยชน             

แกสังคม (Socially Contributing) 

         4. โครงการการจัดสรรสวัสดิการ สงเสริมสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

         5. อนุรักษศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีครู-ศิษย, รุนพ่ี-รุนนอง และการเรียนรู

ขามวัฒนธรรม 

         

 
 

 

 

งานพัฒนานักศึกษา หอง One Stop Service 

 ช้ัน 1 อาคารมหิดลอดลุยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา โทร. 02-441-5333 ตอ 2121 

    

 

 เฟสบุค งานพัฒนานักศกึษา 
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การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  

และการจัดสรรสวัดิการสงเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา  
 

1. การพัฒนานักศึกษา 

        มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาในแตละดาน ดังน้ี  

1. ดานการพัฒนาคุณลักษณะมุงมั่นคุณธรรม การสรางคานิยมองคกร NS MAHIDOL  

2. ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สืบสานประเพณีครู-ศิษย, รุนพ่ี-รุนนอง  

3. ดานการพัฒนาภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม การสรางเครือขายภายใน 

   และภายนอกสถาบัน  

4. ดานการสงเสริมจิตสาธารณะ การสรางคุณคา และการบําเพ็ญประโยชนแกสังคม  

5. การพัฒนาศักยภาพดานภาษาและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ Globally Talented 

6. การพัฒนานวัตกรรม  
 

 

 

 

 

 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิลเรื่องการกําหนดใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 

นักศึกษาตองผานการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 100 หนวยชั่วโมง 

ประกอบดวย 

1. กิจกรรมท่ีกําหนดใหเขา ไมนอยกวา 2 กิจกรรม จํานวน 6 ช่ัวโมง 

2. กิจกรรมท่ีสามารถเลือกได จํานวน 94 ช่ัวโมง  
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2.1 โดยเลือก 3 ใน 5 ดาน ของ MU-HIDEF ดานละไมนอยกวา 10 ช่ัวโมง  

(30 ช่ัวโมง)  ดังน้ี  

1) Health literacy  

2) Internationalization  

3) Digital literacy  

4) Environment literacy  

5) Financial literacy 

2.2 จิตอาสา ไมนอยกวา 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. การจัดสรรสวัดิการ สงเสริมสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตนักศึกษา 
 

แนวทางปองกันโรคติดตอของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 

 1.นักศึกษาท่ีประสงคจะเขารับการศึกษาในสวนงานใหดําเนินการกอนเขารับ

การศึกษา ดังน้ี 

     ( 1 )  Measles, Mumps and Rubella (MMR)  : ต อง ได รั บการ ฉีด วัคซี น 

trivalent MMR เพ่ือกระตุน 1 เข็ม เวนแต มีขอหามทางการแพทย เชน แพหรือตั้งครรภ 

     (2) Varicella (Chicken pox) : ตองตรวจภูมิคุมกันกอนไดรับวัคซีน ในกรณีท่ี

ไมมีภูมิคุมกัน ตองไดรับวัคซีน VZV 2 เข็ม หางกัน 1 เดือน เวนแต มีขอหามทางการแพทย 

เชน แพหรือตั้งครรภ 

     (3) Hepatitis B : ตองไดรับการตรวจเลือดหาภูมิคุมกัน ไดแก anti HBs 

antibody with titer และ HBsAg โดยมีแนวทางปฏิบัติตอไป คือ 

     - anti-HBsAb < 10 IU/ml และ HBsAg ใหผลลบ ควรไดรับวัคซีนตามแนวทาง

มาตรฐาน สําหรับผูท่ีเกิดหลังป พ.ศ.2535 ใหฉีด 1 เข็มแลวตรวจซ้ําหลังฉีด 1 เดือน หากผล 

anti-HBsAb เปน negative ใหฉีดเพ่ิม 2 เข็ม เวนแต มีขอหามทางการแพทย เชน แพ 

      - anti-HBsAb < 10 IU/ml และ HBsAg ใหผลบวก ควรไดรับคําแนะนําจาก

อายุรแพทย 

     - anti-HBsAb > 10 IU/ml และ HBsAg ใหผลลบ ถือวามีภูมิคุม กันแลว                  

ไมตองดําเนินการเพ่ิมเติม 

     (4) Diphtheria, Tetanus and Pertussis : ถาไมไดรับวัคซีนภายใน 10 ป 

ควรไดรับการฉีดวัคซีน dT (ในกรณีท่ีมีการระบาด Pertussis ใหฉีดวัคซีน TdaP) เพ่ือกระตุน 

1 เข็ม เวนแต มีขอหามทางการแพทย เชน แพ 

     (5) Influenza เฉพาะนักศึกษาท่ีตองข้ึนฝกปฏิบัติงานบนหอผูปวย : ตองไดรับ

การฉีดวัคซีนปละ 1 เข็ม เวนแต มีขอหามทางการแพทย เชน แพ 
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 2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในปจจุบัน จะตองดําเนินการเชนเดียวกัน  

ยกเวน ในรายซึ่งพิสูจนไดวาไดรับวัคซีนแลว 

 3. นักศึกษาและผูเขารับการฝกอบรมท่ีมิไดสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีประสงคมา

ดูงานหรือเขารับการฝกอบรมในสวนงานนานกวา 2 สัปดาห และมีโอกาสสัมผัสผูปวย 

จะตองดําเนินการเชนเดียวกับในขอ 2 โดยสวนงานซึ่งรับเปนท่ีดูงานหรือฝกอบรมตองแจงให

ผูเก่ียวของทราบเพ่ือเตรียมความพรอมเปนการลวงหนา และตองมีเอกสารแสดงวาไดรับ

วัคซีนหรือมีภูมิคุมกันแลวกอนเขารับการดูงานหรือฝกอบรม 

 4. การใหภูมิคุมกันเพ่ิมเติมจากประกาศฉบับน้ี ทําไดโดยอยูในดุลยพินิจของ

หัวหนาสวนงาน 

 5. การดําเนินการตามประกาศฉบับน้ีมอบใหสวนงานเปนผูดําเนินการ ท้ังน้ี                  

ใหรายงานผลมายังมหาวิทยาลัย 

 6. ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามประกาศน้ี และคํา

วินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปองกันโรคติดตอของนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559 
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การใชสิทธิ์บริการสุขภาพ 

หลักเกณฑและวิธีการรับบริการสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ. 2554 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเขารับบริการสุขภาพนักศึกษา 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยยิ่งข้ึน เพ่ือใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลยัมหดิล เรื่อง การบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2553 

อธิการบดีจึงออกประกาศไว ดังน้ี 

1. นักศึกษามีสิทธิเขารับบริการสขุภาพของมหาวิทยาลัย ตั้งแตข้ึนทะเบียนเปน

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาหรือพนสภาพการเปนนักศึกษา 

2. การใชสิทธิเขารับบริการสุขภาพ 

2.1 กรณีท่ีนักศกึษามีสทิธิจาก สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิกรมบัญชี 

กลาง สิทธิจากรัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคม ใหนักศึกษาจัดทําสิทธิสวัสดิการการรักษา 

พยาบาล ดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการแนบทายประกาศน้ี 

2.2 กรณีท่ีนักศึกษาใชสิทธิตาม 2.1 และมีคาใชจายเกินสิทธิแตไมเกินสิทธิ 

กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายไมเกินคนละ 30,000 บาทตอปการศึกษา และ

ตองเปนการเขารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลดังตอไปน้ี 

(1) สถานพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล 

(2) โรงพยาบาลพุทธมณฑล 

(3) โรงพยาบาลท่ีมหาวิทยาลัยประสาน เพ่ือใหบริการแกนักศึกษา วิทยา

เขตกาญจนบุร ีวิทยาเขตอํานาจเจริญ และวิทยาเขตนครสวรรค 

2.3 เมื่อพนสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษาติดตอข้ึนทะเบียนโครงการ

ประกันสุขภาพท่ีโรงพยาบาลท่ีอยูในทองท่ีตามทะเบียนบานของนักศึกษา 

3. นักศึกษาสามารถเขารับบริการสุขภาพนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยจดัใหดังน้ี 

3.1 การเขารับบริการสุขภาพในเวลาราชการ ใหขอรับบริการไดท่ีหนวยสุขภาพ

นักศึกษาของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด หรือคณะใกลเคียง หรือสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลยัมหิดล ตามหลักเกณฑและเวลาท่ีหนวยสุขภาพนักศึกษาหรือสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลยัมหิดลกําหนด 
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3.2 การเขารับบรกิารสขุภาพนอกเวลาราชการ ใหขอรับบริการไดท่ีสถาน 

พยาบาลของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑและเวลาท่ีสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนด 

3.3 การเขารับบริการสุขภาพกรณเีจ็บปวยฉุกเฉินหรือไดรับอุบัตเิหต ุ                        

ใหดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

                    (1) รับบริการจากจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาท่ีใกลท่ีสุด 

                    (2) รับบริการจากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยั 

                    (3) รับบริการจากโรงพยาบาลอ่ืน ๆ โดยใหนักศึกษาใชสิทธิของแตละบุคคล 

4. การเขารับบริการทันตกรรม นักศึกษาจะตองผานการตรวจทันตกรรมแรกเขา

กอนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลยัมหดิล ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

และตองรักษาใหเรียบรอยกอนเขาศึกษา ในกรณีท่ีจําเปนตองรับบรกิารทันตกรรมในระหวาง

ท่ีเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามรายการและอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

5. ในการเขารับบริการสุขภาพและบริการทันตกรรม ใหนักศึกษาแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชนและบัตรประจําตัวนักศึกษา ตอหนวยบริการสุขภาพ หรือสถานพยาบาล 

เพ่ือตรวจสอบสิทธิใหถูกตองกอนใชบริการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑและวิธีการรับบริการ

สุขภาพของนักศึกษา พ.ศ. 2554 

 



25 

 

หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                    

ดานบริการแนะแนวและอาจารยท่ีปรึกษา 
             เปาหมาย  ใหนักศึกษาสามารถแกปญหาดานตางๆ  เปนผูมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี

ความสุขในการดํารงชีวิต  คณะพยาบา 

หองพยาบาล ชั้น 5 (หอง 505)  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

โทร. 02-4415333 ตอ 2551 

เปดใหบริการจันทร-ศุกร  เวลา 8.00-16.30 น. 
 

MU Health                                                    

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา            

โทร.  0 2441 4400                                                

เปดใหบริการจันทร-ศุกร  เวลา 8.30-16.30 น. 

หองพยาบาล ชั้น 9 (หอง 912) 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย 

โทร. 081-803-2978 (เบอรโทรศัพทงานพัฒนานักศึกษา) 

เปดใหบริการจันทร-ศุกร  เวลา 8.00-16.30 น. 
 

โรงพยาบาลศิริราช  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 

พ้ืนท่ีศาลายา 

 
 

พ้ืนท่ีบางกอกนอย  
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ดานบริการแนะแนวและอาจารยท่ีปรึกษา 

             เปาหมายใหนักศึกษาสามารถแกปญหาดานตางๆ  เปนผูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี           

มีความสุขในการดํารงชีวิต  คณะพยาบาลศาสตร  ไดจัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษา               

ทุกคน  อาจารยประจําช้ัน  คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษาหอพัก                  

หน ว ยบริ ก า ร ให คํ าปรึ กษาภาควิชาสุ ขภาพจิตและการพยาบาลจิ ตเวชศาสตร                                                        

รวมท้ังประสานงานในหนวยงาน  ท่ีเก่ียวของตามความเหมาะสม 

เมื่อนักศึกษามีปญหา เครยีด ทุกขใจ ไมสบายใจ สามารถนัดรับบริการขอคําปรึกษาไดท่ี 

1. หอพักคณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนนท (หองใหคําปรึกษา) 

โทรศัพท 0 2424 3701-3 ตอ 0 ตลอด 24 ชม. 

2. ภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจติเวชศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

โทรศัพท 0 2441 5333 ตอ 2637 หรือ 09 7956 5958 เวลา 08.00-16.00 น. 

3. MU Friends หรือ ศูนยใหคําปรึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล 

นัดเขารับการใหคําปรึกษา ไดท่ีเบอร 02-849-4538 หรือ 02-849-4502 

โทรศัพท Hotline ใหคําปรึกษา 088-874-7385 ตลอด 24 ชม. 
 
 
 

ดานทุนการศึกษา ทุนรางวัล และเกียรติบัตร 

ทุนการศึกษา 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดจัดสรรทุนการศึกษาและทุนรางวัล

เกียรติ บัตรประเภทตางๆ  ใหแก นักศึกษาช้ันป ท่ี 1-4 เปนประจําทุกปการศึกษา                         

โดยวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษามีกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน ชวยเหลือนักศึกษา                  

ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยแตเรียนอยูในระดับปานกลางถึงระดับดี และเพ่ือยกยองเชิดชูนักศึกษา

ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี  ทํา ช่ือเสียงใหแกสถาบันเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ทุนการศึกษา                      

คณะพยาบาลศาสตร สามารถแบงประเภทได  4  ประเภท ดังน้ี 
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1. ทุนอุดหนุนการศึกษาประจําป  

 ทุนอุดหนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร จะแบงเปนออกเปนทุนการศึกษา

ตอเน่ือง และทุนการศึกษารายป  ซึ่งทุนการศึกษาท่ีคณะพยาบาลศาสตรไดรับความเมตตา

มาจากการมอบทุนการศึกษาของศิษยเกาคณะพยาบาลศาสตร บุคคลภายนอก คณะบุคคล 

และองคกรภายนอกคณะคณะพยาบาลศาสตร นักศึกษาท่ีประสงคจะขอทุนการศึกษา

จะตองมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในการขอรับทุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  

2. ทุนโครงการความรวมมือ  

 ทุนโครงการความรวมมือ จะเปนทุนการศึกษาท่ีคณะพยาบาลศาสตรรวมมือ            

กับสถาบันตางๆ ผลิตพยาบาลเพ่ือสถาบันน้ันๆ โดยนักศึกษาท่ีเปนนักศึกษาทุนโครงการ

พิเศษหลังสําเร็จการศึกษา จะตองชดใชทุนในสังกัดของตน อาทิเชน คณะเวชศาสตรเขตรอน  

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลจุฬาภรณ เปนตน  

3. ทุนรางวัลและเกียรติบัตร  

 ทุนรางวัลของคณะพยาบาลศาสตร จะเปนทุนการศึกษาท่ีมอบใหแกนักศึกษาช้ัน 

ปท่ี 4 โดยมีทุนรางวัลการศึกษา(นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนยอดเยี่ยมของช้ันปหรือบางวิชา)                

ทุนรางวัลขยันหมั่นเพียร(นักศึกษาท่ีไมมีปวย ไมลา ไมขาดตลอด  ช้ันป ท่ี3และ4)                           

และมอบเกียรติบัตรในดานตางๆ เชน ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปวัฒนธรรม 

เปนตน  

4. ทุนฉุกเฉิน (มหาวิทยาลัยมหิดล)  

 ทุนฉุกเฉินมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีประสบเหตุการณรายแรง ท่ีมีผลกระทบตอ

ฐานะทางครอบครัวจนอาจเปนผลเสียตอการศึกษา เชน บิดา หรือมารดาเสียชีวิต                    

บานไฟไหม  สามารถขอทุนน้ีได โดยติดตอฝายพัฒนานักศึกษาคณะ/วิทยาลัย ท่ีนักศึกษา

สังกัด 
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ดานบริการหอพักนักศึกษา 
 

หอพักนักศึกษาศาลายา    

   นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  ช้ันปท่ี 1-2 ศึกษา ณ วิทยาเขตศาลายา  

มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาช้ันปท่ี 1 สามารถติดตอขอเขาพักในหอพักนักศึกษาศาลายาได

ทุกคน สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 2 ควรติดตามประกาศการจองเขาหอพักนักศึกษา ศาลายา 

ตามเวลาท่ีกําหนด  

 
 

หอพักคณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนท 
 

 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  ช้ันปท่ี 3-4 จะตองเขาพักในหอพักคณะพยาบาล 

ศาสตร  บางขุนนนท ตั้งอยูบนถนนบางขุนนนท เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ บนเน้ือท่ี

ประมาณ 6 ไร การเดินทางระหวางหอพักฯ กับคณะพยาบาลศาสตร บางกอกนอย ใชเวลา

ประมาณ 15 นาที มีรถประจําทางว่ิงผานหอพักฯ ไดแก สาย 79 (พุทธมณฑลสาย 2                 

- ราชประสงค), สาย 57 (บางขุนนนท), รถสองแถวแดง (รถไฟ - ชัยพฤกษ) ,รถซูบารุ                

(ทานํ้าศิริราช – หอพักฯ) 

  หอพักคณะพยาบาลศาสตร   บางขุนนนท มีอาคารท่ีพักจํานวน 4  อาคารๆ ละ  

9 ช้ันๆ ละ 10  หอง พักอาศัยหองละ  6  คน สําหรับอาคาร 1 และพักหองละ  4  คน

สําหรับ   อาคาร 2 และ 3 สวนอาคาร 4 มีหองพักช้ันละ 7 หอง ซึ่งเปนหองพักสําหรับ

ชาวตางชาติ  

  หอพักมีอาจารยท่ีปรึกษาหอพักและคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล ท้ังน้ีหอพัก              

คณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนทเปนศูนยศึกษาอาศัยจัดบริการและสนับสนุนกพัฒนา

นักศึกษาหลายๆ รูปแบบ ตามความสมัครใจ เชน  ชมรมสงเสริมวิชาการ/ทักษะชีวิต ชมรม

ภาษาตางประเทศ  ชมรมอนุรักษเอกลักษณไทย  ชมรมทํานุบํารุงศาสนา เปนตน 

 

 

 

หมายเลขติดตอหอพักนักศึกษา (บานมหิดล) ศาลายา โทร 02-441-9176 

 

หมายเลขติดตอหอพักหอพักคณะพยาบาลศาสตร บางขุนนนท 

02-424-2584, 02-424-3701-3, 02-424-6855 และ 02-434-1687 
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ดานวินัยนักศึกษา 

             เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดมโีอกาสใชขอบังคับวินัยนักศึกษาเปนกรอบ 

และแนวทางในการใชสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลในสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะชวย

ปองกันนักศึกษาใหพนจากสิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 
 

หมวด 1 

วินัยและการรักษาวินัย 

(ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ.2553 เฉพาะท่ีคัดสรร) 

ขอ 5 นักศึกษาตองรักษาวินัยและจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามท่ีบัญญัตไิวใน

ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย และสวนงานโดยเครงครดัอยูเสมอ  

การประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยใหดําเนินการตามขอบังคับน้ี 

ขอ 6 นักศึกษาตองรักษาไวซึ่งความสามัคค ีความสงบเรียบรอย ช่ือเสียง และ

เกียรติคณุของมหาวิทยาลัย หามกอเหตุวุนวาย ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกาย หรือทําลาย

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือของบุคคลอ่ืน 

ขอ 7 นักศึกษาตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามาซึ่ง  

ความเสื่อมเสยีหรือเสียหายแกตนเอง บุคคลอ่ืนหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ 8 นักศึกษาตองเช่ือฟงคําสั่ง และปฏิบัติตามคําสั่ง หรือคําตักเตือนของอาจารย

และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลยั 

ขอ 9 นักศึกษาตองแตงกายสภุาพ เรียบรอย และถูกตองตามขอบังคับ และ

ประกาศของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานท่ีกําหนด 

       ในกรณีท่ีเขาช้ันเรียน เขาหองสอบ หรือติดตอสวนงานภายในมหาวิทยาลัย 

นักศึกษาตอง แขวน/แสดง/ติดบัตรประจําตัวนักศึกษาเพ่ือใหอาจารยหรือเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลยัตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ขอ 10 นักศึกษาตองไมดื่มสุรา ของมึนเมา ในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของ

มหาวิทยาลยัหรือเมื่ออยูในชุดเครือ่งแตงกายนักศึกษา 
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ขอ 11 นักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ ถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

(1) เลนการพนัน หรือทําธุรกิจเก่ียวกับการพนันหรือมสีวนเก่ียวของ

สนับสนุนการพนันทุกชนิด 

(2) เสพ มีไวในครอบครอง มีไวเพ่ือขายหรือจําหนาย รวมท้ังเปนตัวแทน

ขาย หรือจําหนายซึ่งยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดใหโทษท่ีผดิกฎหมาย 

(3) กระทําการลักทรัพย กรรโชกทรัพย ฉอโกง ยักยอกทรัพย ขมขู บังคับ

ขืนใจ รีดไถบุคคลอ่ืน หรือทุจรติในเรื่องการเงิน 

(4) ครอบครอง หรือนําอาวุธปน หรือวัตถุอันตรายเขามาในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอ่ืน 

(5) ประพฤตผิิดศลีธรรมอันด ีกระทําการลามก อนาจาร หรือกระทํา

ความผิดเก่ียวกับเพศอันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยอยางรายแรง 

(6) ทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายผูอ่ืน เปนเหตุใหมผีูไดรับอันตราย

สาหัส หรือถึงแกความตาย หรือเปนเหตุใหเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 

(7) กระทําผดิอาญา โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผดิท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ 

(8) เจตนาทุจริตในการสอบ หรือพยายามกระทําการเชนวาน้ัน รวมถึง

ตองไมกระทําการอ่ืนๆอันกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 

(9) จัดทํา เผยแพร หรือมีไวในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ สิ่งวาด หรือสิ่ง

เขียน หรือกระทําการอ่ืนใด อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 

(10) กระทําการปลอมลายมือชื่อผูอ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแกไข

ขอความในเอกสารท่ีแทจริง หรือใชเอกสารเชนวานัน้เปนหลกัฐานตอมหาวิทยาลัย หรือ

ผูอ่ืนท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน 

(11) จงใจหรือเจตนาทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัยหรือผูอ่ืน เปนเหตุ

ใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

(12) กระทําการอ่ืนใดท่ีอธิการบดไีดกําหนดวาเปนการกระผิดวินัยอยาง

รายแรง 
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ขอ 12 นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยตามท่ีบัญญัตไิวในขอบังคับน้ี จักตองไดรับโทษ

ทางวินัย 

         ในกรณีกระทําผดิวินัยเล็กนอยและมเีหตุอันควรงดโทษ ใหหัวหนาสวนงาน

พิจารณางดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนก็ได 

ขอ 13 โทษทางวินัยมี 6 สถาน 

(1) วากลาวตักเตือน 

(2) ทําทัณฑบนเปนหนังสือ 

(3) ตัดสิทธิการเขาสอบ 

(4) งด ยับยั้ง หรือชะลอการเสนอช่ือ เพ่ือขออนุมัต ิหรือรับปริญญาบัตร 

หรือประกาศนียบัตร 

(5) ใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหน่ึงปการศึกษา 

(6) ใหพนสภาพนักศึกษา 

ขอ 14 นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยท่ียังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงจะตองไดรับโทษทําทัณฑบน ตามความเหมาะสมแกกรณีแหงความผิด แตสําหรับ

การลงโทษวากลาวตักเตือนใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควร

ลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทําทัณฑบน 

ขอ 15 นักศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง จะตองไดรับโทษตัดสิทธิการ

เขาสอบ หรืองดยับย้ัง หรือชะลอการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร หรือใหพักการศึกษา มีกําหนดไมเกินหนึ่งปการศึกษา หรือใหพนสภาพ

นักศึกษาตามความรายแรงแหงกรณี 

ขอ 16 ใหหัวหนาสวนงานมีสิทธิออกประกาศเก่ียวกับวินัยนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ

สวนงานของตนไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับน้ี แลวแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 

 

 

 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  

วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
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สถานท่ีสําคัญและความภาคภูมิใจของพวกเราคณะพยาบาลศาสตร 
 

อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 

 

 

 

 

 
 

   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              

ไดพระราชทานเงินจํานวน 448,755,500.00 บาท จากบัญชีสมเด็จพระศรีฯ โดย                    

สํานักพระราชวัง เพ่ือการกอสรางอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร 
 

หอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิราราชภักดี  

และ “หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ” 
 

 

      

 

 

 

 

      ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะพยาบาลศาสตรจึงจัดตั้ง “หอพระราชประวัติ

ศรีสวรินทิราราชภักดี” และ “หอพระราชประวัติบรมราชบุพการี กิตติประกาศ”                          

เ พ่ือนําเสนอพระราชประวัติ  และพระราชกรณียกิจดานการพยาบาล การแพทย                         

และการสาธารณสุข ของท้ัง 3 พระองค เพ่ือเปนแหลงศึกษา คนควา และถายทอดแนว

พระราชดําริและพระราชจริยวัตรอันงดงามอันเปนแบบอยางและแรงบันดาลใจในการดําเนิน

ชีวิตแกนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และผูชมทุกทาน 
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หองนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นราธิวาสกัลยาณวัฒน  

 

 

 

 

 

 

 

              จัดสรางข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และสํานึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาชีพการพยาบาล และการสาธารณสุขไทย รวมท้ังเปนแหลงศึกษา

เรียนรูของอนุชนรุนหลัง ถึงพระกรณียกิจท่ีทรงเสียสละเพ่ือพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต

ของปวงชนชาวไทย 
 

พิพิธภัณฑการพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

              พิพิธภัณฑการพยาบาลไทยแหงแรกในประเทศไทย ท่ีรวบรวมประวัติ           การ

พยาบาลไทยตั้ งแตเริ่มกอเกิดวิชาชีพการพยาบาลไทย และพัฒนาการของวิชาชีพ               

ในดานตางๆ จนถึงปจจุบัน 
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ปฏิทินกจิกรรมนกัศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) 

เดือน โครงการ/กิจกรรม 

สิงหาคม 2562 ตอนรับผูปกครองและพบนักศึกษาใหม, พบอาจารยท่ีปรึกษา 

NS นองใหมบนเสนทางสีขาว, พบอาจารยท่ีปรึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ศาลายา) 

งานวันแรกพบ (ศาลายา) 

สอนนองรองเพลง (ศาลายา) 

กันยายน 2562 พิธีผูกโบวไท 

กีฬานองใหม  (ศาลายา) 

พบอาจารยท่ีปรึกษา 

พิธีไหวครู (ศาลายา, คณะพยาบาลศาสตร) 

ถอดโบวไท รอยดวงใจนองพ่ีศิรริาช : ตอนรับนองใหม 

ตุลาคม 2562 พบอาจารยประจําช้ัน 

พฤศจิกายน 2562 พบอาจารยท่ีปรึกษา 

มกราคม 2563 พบอาจารยท่ีปรึกษา 

กุมภาพันธ 2563 พบอาจารยประจําช้ัน 

มีนาคม 2563 พบอาจารยท่ีปรึกษา 

เมษายน 2563 รอยดวงใจสายใยรัก (Bye Nior) 

บุคลิกภาพและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน 2563 ศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมีพัฒนาจิตใหเกิดปญญา
และสันติสุข 

 
** งานพัฒนานักศึกษาจะจดัโครงการสงเสริมคณุธรรม-จริยธรรมใหตามความเหมาะสม 
ของแตละช้ันป 

**   นอกจากน้ีมีโครงการ/ชมรม/กิจกรรม ตามความสนใจของนักศกึษา 
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ประมาณการคาใชจายสวนตัว 
 

 

ถาม ชีวิตและคาใชจายของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ  

           คณะพยาบาลศาสตรเปนอยางไร 

ตอบ ปท่ี 1 นักศึกษาจะพักในหอพักศาลายา และใชเวลาเรียนท้ังหมดในวิทยาเขต

ศาลายา ปน้ีคาดวานักศึกษาจะมีคาใชจายสวนตัว ประมาณเดือนละ 4,000-4,500 

บาท (ใชจายอยางประหยัด) โดยใชเปนคาอาหาร คาหนังสือ และคากิจกรรมตางๆ 

ตามความจําเปน 
                                           

การบริการสุขภาพ 

 

ถาม การบริการสุขภาพดานทันตกรรมสําหรับนักศึกษามีหรือไมอยางไร 

ตอบ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรท่ีมีปญหาสุขภาพฟนขณะกําลังศึกษาอยูประสงคจะเขา

รับบริการสุขภาพทางดานทันตกรรม เพ่ือขอรับการรักษา และบรรเทาอาการเจ็บปวด

ของฟน เชน การอุด  ถอนฟน  การรักษาโรคเหงือก ใหไปติดตอขอรับบัตรการตรวจ

สุขภาพชองปากท่ีหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร (หนวยบริการ

สุขภาพนักศึกษา  ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช ช้ัน 4) เพ่ือนําบัตรไปขอรับการ

บําบัดทางทันตกรรม ณ. หนวยทันตกรรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว ตามวัน เวลา 

หลักเกณฑ และวิธีการท่ีหนวยงานทันตกรรมดังกลาวกําหนด ท้ังน้ีการใสฟน การบรกิาร

เพ่ือความสวยงามไมอยูในขอบเขตของทันตบริการ และมหาวิทยาลัยจะเปนผูรับผิดชอบ 

คารักษาพยาบาลใหไมเกินวงเงินท่ีกําหนดตามหลักเกณฑและอัตราการจายเงิน          

คารักษาพยาบาล 
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สิทธิการรับเงินสงเคราะห กรณีเกิดอุบัติเหตุ 
 

ถาม นักศึกษามีสิทธิในการรับเงินสงเคราะหหากเกิดอุบัติเหตุหรือไม 

ตอบ ถานักศึกษาเสียชีวิตโดยเหตุใดก็ตาม ท่ีมิใชเกิดจากการกระทําของนักศึกษาเองหรืออยู             

ในสภาพท่ีไมสามารถศึกษาตอไปได นักศึกษาจะไดรับเงินสงเคราะห จํานวน 100,000 

บาท จากมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีทายาทโดยชอบธรรมดวยกฎหมาย ตองยื่นเรื่องราว

ขอรับเงินภายในระยะเวลา 1 ป ท้ังน้ีเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล                      

เรื่องหลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 
 

 
 

 

 
 

 

 

การคํ้าประกัน 
 

ถาม      ผูท่ีเปนผูคํ้าประกันนักศึกษาจําเปนตองมาเซ็นชื่อในเอกสารตอหนาเจาหนาท่ี

หรือไม  

ตอบ      จําเปน 
 

ถาม      ถาบิดามารดาเปนขาราชการสามารถคํ้าประกันบุตรของตนเองไดหรือไม 

ตอบ      ได และไมจําเปนตองเปนขาราชการ บิดามารดา สามารถค้ํา ประกันบุตรได 

            โดยไมตองแสดงหลักทรัพยใดๆ 
 

ถาม     ผูท่ีเปนผูคํ้าประกันจําเปนตองมาท้ังสามีและภรรยาหรือไม 

ตอบ     ถาจดทะเบียนสมรสตองมาท้ัง 2 คน 

 

 

 

 

การชดใชทุน 
 

ถาม      นักศึกษาในโครงการพิเศษเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวตองกลับไปทํางานในจังหวัด

ท่ีมีภูมิลําเนาเดิมหรือไม 

ตอบ    นักศึกษาตองชดใชทุนตามสัญญาท่ีทําไวกับมหาวิทยาลัยกอนโดยไดรับเงินเดือน

ตามอัตราตําแหนง หลังจากน้ันข้ึนอยูกับความสมัครใจของนักศึกษา      
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ถาม    ภายหลังสําเร็จการศึกษาแลวนกัศึกษาสามารถศึกษาตอโดย 

           ตองปฏิบัติงานชดใชทุนกอนหรือไม 

ตอบ   ชดใชทุนหมดแลว จึงสามารถขออนุมัติตนสังกัดศึกษาตอได 
 

ถาม    เมื่อปฏิบัติงานในกรุงเทพ ฯ แลวสามารถยายกลับไปปฏิบัติงาน 

           ตามภูมิลําเนาเดิมไดหรือไม  

ตอบ   เมื่อชดใชทุนมหาวิทยาลัยครบตามท่ีกําหนด สามารถยายกลับได 
  

ถาม    เมื่อนักศึกษาเขาศึกษาไปแลว 1 ป และสามารถสอบเขาศึกษาตอใหม    

            ในสถาบันอ่ืน ตองชดใชทุนหรือไม          

ตอบ   เริ่มสัญญาการชดใชทุนเมื่อนักศึกษาเรียนป ท่ี  3  ดังน้ันจึงไมจําเปนตองชดใชทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               การกูยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย 
  

ถาม     คาใชจายในการศึกษาสามารถกูยืมไดหรือไม  

ตอบ     ได โดยยื่นขอกูเมื่อลงทะเบียนเรยีน 
 

ถาม    ผูปกครองท่ีมีเงินเดือนเกินตามระเบียบท่ีกําหนดไวแตมีหนี้สินมาก สามารถกูยืม 

           เงินจากเงินกองทุน ฯ ไดหรือไม  

ตอบ     ไมได 
 

ถาม     นักศึกษาท่ีเคยกูเงินจากสถานศึกษาเกามาแลวสามารถกูยืมตอไดหรือไม  

ตอบ    ได แตตองไมเกินระยะเวลา 4 ป โดยนับรวมระยะเวลาศึกษาท้ังหมด 

           ในระดับอุดมศึกษา 
 

ถาม     ถาการกรอกขอความและหลักฐานตาง ๆ ในการกูยืมเงินไมเรียบรอย  

           ทางมหาวิทยาลัยจะมีแนวทางแกไขและใหการชวยเหลอือยางไรบาง   

ตอบ    นักศึกษาควรจะเตรยีมหลักฐานตางๆและดําเนินการใหเรียบรอยกอนสง ถาสงชา

จะทําใหผูกูยมืคนอ่ืนๆไดรับเงินชาไปดวย ซึ่งทางคณะฯจะติดตามนักศึกษาให

ดําเนินการดานเอกสารใหเรียบรอย    
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ถาม     นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย สามารถขอทุนการศึกษาของคณะหรือ

มหาวิทยาลัยไดหรือไม   

ตอบ    นักศึกษาสามารถขอทุนไดตั้งแตป 1 คณะฯหรือมหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบ 

โดยนักศึกษาสามารถดาวนโหลดใบสมัครขอรับทุนศึกษาจาก website คณะฯ  

เขาไปท่ีงานพัฒนานักศึกษา เมื่อสมัครขอรับทุน ไมควรลาออกจากการเปน

นักศึกษา ไมวากรณีใดๆ 
 

ถาม     ถานักศึกษาขอทุนอุดหนุนการศึกษาแลว  สามารถกูยืมเงินจากกองทุนฯได

หรือไม 

ตอบ      ได 
        

                                                                              ระเบียบของคณะ 
 

ถาม    นักศึกษาชั้นปท่ี 3 – 4  จําเปนตองพักในหอพักคณะพยาบาลศาสตร                 

ทุกคนหรือไม  สามารถกลับบานวันเสาร – อาทิตยไดหรือไม 

ตอบ     จําเปน  สามารถกลับบานวันเสาร-อาทิตยได 
 

ถาม      นักศึกษาสามารถใสกระโปรงจีบรอบตัวไดหรือไม 

ตอบ      ได และตองแตงกายชุดนักศึกษาใหถูกระเบียบ 

 

                                                                                                                                    การทํางาน 
 

ถาม     เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวนักศึกษาจะมีงานทําและบรรจุเปนขาราชการใน

โรงพยาบาลศิริราชหรือไม 

ตอบ      มี  รวมท้ังอาจข้ึนกับผลการสอบข้ึนทะเบียนเพ่ือรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

การพยาบาลและผดุงครรภภายหลังสําเร็จการศึกษาดวย  ปจจุบันตําแหนงบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย     
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ถาม    คนท่ีผลการเรียนดีจะไดรับการพิจารณารับเขาทํางานกอนหรือไม 

ตอบ   ไมจําเปนเสมอไป เพราะการรับเขาทํางานนอกจากจะดูจากผลการเรียนแลว  

           ยังพิจารณาจากสวนประกอบอ่ืนดวย เชน ความประพฤต ิความขยันหมั่นเพียร 

และการเขารวมกิจกรรมตางๆ  ท้ังในและนอกมหาวิทยาลยั 
 

ถาม มีหอพักสําหรับพยาบาลท่ีสําเร็จการศึกษาหรือไม 

ตอบ เปนสวัสดิการท่ีฝายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ดําเนินการจัดสรรหอพักให 
 
 

 

 

 

 

ถาม    เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบจะมีผลกระทบตอนักศึกษาและผูปกครอง

อยางไรบาง  

ตอบ   ไมมผีลกระทบ เพราะรฐับาลยังใหการสนับสนุนในดานงบประมาณสาํหรับการจัด

การศึกษา 
 

ถาม     โอกาสในการศึกษาตอเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวเปนอยางไร 

ตอบ    ศึกษาไดตามความรู ความสามารถและโอกาส โดยสามารถศึกษาตอไดหลายสาขา

จนถึงระดับปรญิญาเอก 

ถาม     สวัสดิการท่ีนักศึกษาไดรับขณะศึกษาท่ีคณะพยาบาลศาสตรมีอะไรบาง 

ตอบ     การรักษาพยาบาล หอพักซึ่งเสยีคาท่ีพักในราคาไมแพง 
 

ถาม     จะมีวิธกีารรับนองใชระบบรุนแรง  กาวราวหรือไม 

ตอบ   การรับนองเนนความรักความสามคัคี สรางสรรค สนุกสนานเปนกันเอง 
 

ถาม     หากเรียนกลุมสองภาษาแลวเรียนไมไหว ขอออกมาเรียนหลักสูตรปกติไดหรือไม 

ตอบ   ได แตตองผานการอนุมตัิจากรองคณบดฝีายการศึกษา 

 

 

               

ประเด็นอ่ืนๆ 
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เทิดพระนามมหิดล 
 

* มหิดล  คือ  พระนามปนสยามพระราชบิดา 

ท่ีโปรดเกลาพระราชทานมาเปนช่ือ  มหาวิทยาลัย  ( ซ้ําท่ี * ) 

** อัตตานังอุปะมังกเร  เราจะทุมเท  พลังกายใจ 

เพ่ือสนองพระบาทไท  พระทรงมุงใจตั้งปณิธาน  ( ซ้ําท่ี ** ) 

*** พวกเรา  ( พวกเรา ) 

ชาวมหิดล  ( ชาวมหิดล ) 

ถวนทุกคนพรอมรักสมคัรสมาน  ( สมัครสมาน ) 

จะกอบกิจเทิดพระนามพระราชทาน  ( ซ้ําท่ี *** ) 

ใหตระการกองหลาท่ัวฟาดิน 

 

เพลงมารชพยาบาล 

คํารอง  ทานผูหญิงละเอียด  พิบูลยสงคราม 
 

อันความกรุณาปราณี  จะมีใครบังคับก็หาไม 

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันช่ืนใจ  จากฟากฟาสุลาลัยสูแดนดิน  

ขอความน้ีองคพระธีรราชเจา  พระโปรดเกลาประทานใหใจถวิล  

ใชคุณคากรณุาไวอาจณิ  ดั่งวารินจากฟาสูสากล  

(สรอย)  อันพวกเราเหลานักเรียนพยาบาล  ปณิธานอนุกูลเพ่ิมพูนผล  

เรียนวิชากรณุาชวยปวงชน  ผูเจ็บไขไดพนทรมาน  

แมโรครายจะแพรพิษถึงปลิดชีพ  จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร  

แมเหน่ือยยากตรากตรําใจสําราญ  อุทิศงานเพ่ือคนไขท้ังใจกาย  
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เพลง  ปณิธานพยาบาลมหิดล 

คํารอง ธนิตสรณ  จิระพรชัย 

ทํานอง  -  เรียบเรียง  พีรสันติ  จวบสมัย 
 

รวมพลังรวมใจพรอมนอมสืบสาน       ปณิธานพระราชดํารัสองคพระศรฯี 

สรางเสริมสุขภาวะสังคมด ี   ถวายเปนราชพลเีพ่ือบานเมือง 

ตั้งมั่นในคุณธรรมนําชีวิต   สรรคความคดิสิ่งใหมใหลือเลื่อง 

สูองคกรเปนเลิศเทิดประเทือง   คนปราดเปรื่องเรื่องเรียนรูคูพัฒนา 

เพ่ือสรางคนเปนผูนําทางความคดิ  นําจริตจติเจือจานการศึกษา 

เคารพ ใหเกียรติเปนเนนปญญา  เสรมิคุณคาความเปนคนท่ีผลงาน 

รับผิดชอบ อยางเตม็ความสามารถ  ประโยชนชาติประชาสุขทุกสถาน 

ประชาคมมหิดล – พยาบาล   ขอสรรคสานสังคมไทยใหยั่งยืน 
 

เพลง  พยาบาลมหิดล 

คํารอง – ทํานอง – ดนตรี   พีรสันติ  จวบสมัย (1 กรกฎาคม 2553) 
 

สืบสานปณิธาณ พระพันปหลวง พยาบาลมหดิล ทุกคนยดึถือ 

พระราชดํารัส พวกเราพยาบาล ปฏิบัติงานดวยความภูมิใจ 
  
 ใจเปนหน่ึงเดียว  ทํางานมุงสูเปาหมายเดยีวกัน 

 เคารพและใหเกียรติกัน  เพราะเราเปนทีมเดยีวกัน 

 หนาท่ีรับผดิชอบยิ่งใหญ  เพ่ือสังคมไทยใชเพียงสวนตน 

 กลาคิดกลาทําฝกฝน  กลานําตนสูการเปลีย่นแปลง 
 

 พวกเรามีใจเดียวกัน  ผูกพันปรองดองกันไว 

 เปดใจรับฟง  ประสานงานยึดหลัก  คุณธรรม  จริยธรรม  นําองคกร 

 สรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ  สรางมาตรฐานใหพยาบาลใหม ๆ 

ภูมิใจท่ีไดเปน...หน่ึง...ในพยาบาลมหิดล 
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เสนทางสีขาว 

 

เราจะไปดวยกัน  ประสานสมัพันธเสนทางสีขาว 

เราจะประดับดาว  ดวงนอยท่ีสอยลงมา 

เรารอยรักดวงใจ  เปนสายมาลา 

คลองลงบนบา  เจานองนอยเอย 

พ่ีจะจับจูงมือ  ยึดถือมาแนบดวงใจ 

นองจงมองออกไป  ไมไกลจดุหมายของเรา  (2 รอบ) 

(หลา ลัน ลา ลัน ลา   ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา 

หลา ลัน ลา ลัน ลา   ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา) 
 

เนื้อเพลงพิกุลรําลึก 
 

เราเคย รวมกัน สนุกสนาน  เราเคย ประสาน รวมใจ 

เราเคย สุขทุกข มิหว่ันไหว  เราเคย กาวไป พรอมใจกัน 

ฝาไป ใหถึง ซึ่งจุดท่ีหมาย   ฝาไป ดวยดวงใจ เปยมความหวัง 

ฝาไป สานสายใยเปยมพลัง  ฝาไป ถึงปลายทาง รับใชประชา 

อยาลืม ฉัน ใจมั่นอุดมการณ  อยาลืม ลาน พิกุลงามดังความฝน 

อยาลืม สุข ทุกข เคยฝาฟน  อยาลืม คืนและวัน ฉันและเธอ 
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ครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ขอตอนรับ สูการเรียน เพียรศึกษา  

เรียนวิชา พยาบาล งานสดใส 

มาเรียนรู การดูแล ดวยหัวใจ 

ใหผูทุกข ปวยไข ไดสุขสบาย  

จักเรียนรู วิชาการ ทันสมัย 

เรียนรู งานวิจัย ใหไขหาย  

สรางเสริม สุขภาพ ใจและกาย 

ดูแลได ตั้งแตครรภ จนวันตาย 

งานเหน่ือยหนัก เพียงไร จะไมทอ 

เพราะใจพอ ใจรัก ตระหนักมั่น 

วิชาชีพน้ี มีคา อเนกอนันต 

ชวยชีวัน ชุบชูใจ ใหเปนบุญ 

ครูจักดู แลศิษย ดวยจติรัก 

ใหเหมือน พอแมรัก และเก้ือหนุน 

จักเสรมิสง คณุคาไว ใหเปนทุน 

มีการณุย เมตตา และปรานี  

เพ่ือใหลูก เปนคนดี มีปญญา 

และนําพา สุขให ไทยทุกท่ี 

คิดพูดทํา นําพา แตสิ่งด ี

ชีวิตน้ี สมคุณคา พยาบาล 

 

 

   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ  รัตนธัญญา        

ผูประพันธ 
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