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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

ค ำน ำ 
 

คู่มือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช          
ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ ได้ประมวลสิ่งที่นักศึกษาพึงทราบและพึงปฏิบัติทั้งหมดไว้โดยมี
วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  ได้เข้าใจระเบียบหลักสูตร 
แนวทางการเรียน การท ากิจกรรมของคณะฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตรงตามระเบียบของคณะฯ เพื่อช่วยให้นักศึกษา มีวินัยในการอยู่อาศัย
และศึกษาเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขและความปลอดภัย  

 เนื้อหาของคู่มือนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 แนะน าคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัตแิละความเปน็มา 
คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์หลักสูตรการศึกษา และวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 
ส่วนท่ี 2 นักศึกษาจะได้ทราบถึงงานบริการและสวัสดิการ ที่อ านวยความสะดวกการเรียนรู้
และการพัฒนาแก่นักศึกษา ในส่วนที่ 3 เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับ 
นักศึกษาจะได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตน ระเบียบการพักอาศัยอยู่ร่วมกับผู้อื่น                  
บนพื้นฐานของนโยบาย Social distancing ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หวังว่าข้อมูลต่างๆจะช่วยให้นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับคณะฯ หลักสูตร แนวทางการเรียนและการท ากิจกรรมนักศึกษา และหวังว่า
ระยะเวลา 4 ปี จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองไป สู่ความส าเร็จ        
ที่นักศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ 
 
      คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
                  
                                                                                 

  



          
  

 3 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 สำรบัญ หน้า 
 ค ำน ำ 2 
 สำรบัญ 3 

ส่วนที่ 1 คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 7 
 1. ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 8 
 2. ปรัชญา กรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 
    2.1 ปรัชญา 10 
    2.2 กรอบแนวคิด 10 
    2.3 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 10 
    2.4 ค่านิยมขององค์กร 11 
 3. ตราสัญลักษณ์ 12 
 4. สีประจ าคณะ 12 
 5. ดอกไม้ประจ าคณะ 12 
 6. คณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 13 
 7.หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 14 
    7.1 ช่ือหลักสูตร 14 
    7.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 14 
    7.3 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 14 
    7.4 หน่วยงานรับผิดชอบ 14 
    7.5 แผนการจัดการศึกษา 15 
ส่วนที่ 2 สิ่งที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ 19 

 1. งานสวัสดิการนักศึกษา 20 
    1.1 สวัสดิการหอพักคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 20 
          - คู่มือหอพักนักศึกษา 20 
    1.2 สวัสดิการด้านอาหาร KARUN FOOD CENTER 21 
    1.3 สวัสดิการด้านสุขภาพ 22 
          - แบบฟอร์มค าร้องลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

         - ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล 
22  
22 
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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  สำรบัญ (ต่อ) 
1.4 ทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 26 

          - ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินฯ 27 
          - เอกสารที่ใช้ในการกู้ยืมเงินฯ 28 

 2. งานบริการเพื่อพัฒนานักศึกษา 29 
    2.1 ศูนย์การเรียนรู้ 29 
    2.2 ห้องสมุด 29 
    2.3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 30 
    2.4 ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง SimMan Simulator 31 
    2.5 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 32 
    2.6 บริการ  WIFI 32 
       - แบบฟอร์มใบร้องขอ Email / WIFI 33 
 3. สวัสดิการบริการอื่น ๆ 34 
    3.1 บริการไปรษณียภัณฑ์ 34 
    3.2 บริการรถรับ - ส่งฝึกปฏิบัติงาน 34 
ส่วนที่ 3 ระเบียบและข้อบังคับที่พึงปฏิบัติ 35 
 ระเบียบการเข้าห้องเรียน 36 
 ระเบียบการสอบ 38 
 ระเบียบการสอบออนไลน์ 39 
 ระเบียบการปฏิบัติงาน 41 

 ระเบียบการลา 41 
    1. การลาป่วย 41 
    2. การลากิจ 42 
    3. การส่งใบลา 42 
 ระเบียบวินัยหอพัก 43 
    1. การแต่งกาย 43 
    2. การพบญาติของนักศึกษา 43 
    3. การเข้า – ออกหอพัก 43 
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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 สำรบัญ (ต่อ) 
    4. ข้อปฏิบัติทั่วไปของหอพัก 44 
    5. การย้ายออกจากหอพัก 44 
 การอุทธรณ์ร้องทุกข์ของนักศึกษา 44 
 คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2564 45 
 คู่มือนักศึกษางานทะเบียนและประมวลผล 45 
 ภำคผนวก 46 
 ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธริาช ปีการศึกษา 2564 47 
 วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดอื่น  ๆประจ าปี  2564 49 
 ชุดเครื่องแบบนักศึกษาแบบปกติ 52 
 ชุดเครื่องแบบนักศึกษาแบบงานพิธีการ 

ชุดสูทพิธีการ                                                                                               
52 
53 

 ชุดเครื่องแบบพยาบาลขาว 
ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานขอนามัยชุมชน 
ชุดกีฬา 

53 
54 
54 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2560  
    - หมวดที่ 1 ระบบการศึกษา  
    - หมวดที่ 2 การรับเข้าศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษา  
    - หมวดที่ 3 หลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา  
    - หมวดที่ 4 การลงทะเบียนศึกษารายวิชา  
    - หมวดที่ 5 การวัดผลการศึกษา  
    - หมวดที่ 6 การจ าแนกสถานภาพทางวิชาการและฐานะช้ันปีของนักศึกษา  
    - หมวดที่ 7 การลาพักการศึกษา และการพักการศึกษา  
    - หมวดที่ 8 การกระท าความผิดเกี่ยวกับการศึกษา  
    - หมวดที่ 9 การพ้นสภาพนักศึกษา  
    - หมวดที่ 10 การส าเร็จการศึกษา  
    - หมวดที่ 11 การให้ปริญญาเกียรตินิยม และการให้เหรียญรางวัล  
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 
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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  
สำรบัญ (ต่อ) 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

 

 ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องแนวทางปฏิบัติการแต่งกายของ
นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศก าเนิด พ.ศ. 2563 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554  
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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนที่ 1  
   แนะน ำคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 
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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 
 
 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกิดจากการรวม
วิทยาลัยพยาบาล 2 แห่งเข้าด้วยกัน คือ วิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล และ 
โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลกลาง สังกัด ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิด
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ .ศ . 2497 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพยาบาล 
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ
สาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี  

 

 
 
  พ.ศ. 2519 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความเห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลทั้ง
สองแห่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเช่นเดียวกันและเป็นสถาบันการศึกษา
พยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงได้รวมกิจการเข้าเป็นวิทยาลัยเดียวกันขึ้นตรงต่อ
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ทรงพระราชทาน
นามว่า “วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์” 

 พ.ศ. 2531 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ได้ เข้าเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
106 ตอนท ี่120 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2532 และเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 

 พ.ศ. 2536 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท ี่ 111           
ตอนพิเศษ 44  ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2537 

 

1. ประวัติคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 

ควำมเป็นมำ 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497
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คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 พ.ศ. 2553 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
บัณฑิตพยาบาลของกรุงเทพมหานครและเป็นส่วนราชการของส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ได้รับการยกวิทยฐานะขึ้นเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์” 
ภายใต้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
127 ตอนท่ี 69 ก ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
รั ชกาลที่  9  มหาวิทยาลัย“ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
กรุงเทพมหานคร” ว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2554     
ตามหนังสือ ส านักราชเลขาธิการ ที่ รล 002.4/9396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 
หลักสูตรที่เปิดสอนคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี 
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2. ปรัชญำ กรอบแนวคิด และบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

  

2.1 

2.2 

2.3 บัณฑติทีพ่ึงประสงค์ 

2.3.1 

2.3.2 
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2.4 ค่ำนิยมองค์กร (Core Values) 
 บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้ร่วมกันสร้างค่านิยมขององค์กร 

โดยการน าค าที่มีความสอดคล้องกับช่ือสถาบัน คือ KARUN น ามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาค่านิยมร่วม ได้แก่ 

K : Keenness   เช่ียวชาญสุขภาพคนเมือง   
A : Altruism  มีจิตสาธารณะ    

R : Responsibility มีความรับผิดชอบ 

U : Ultimate goal มุ่งเน้นความส าเร็จ 

N : Nurture   มีความเอื้ออาทร 
 

  

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 
2.3.6 
2.3.7 

2.3.8 

2.3.9 

2.3.10 

2.3.11 
2.3.12 
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3. ตรำสัญลักษณ์คณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 

 

 

 
4. สีประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 
  "สีขาว" หมายถึง สีแห่งความเมตตา กรุณา และ เอื้ออาทร 
 
5. ดอกไม้ประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 

  ดอกไม้ประจ าคณะฯ คือ สารภี - พวงชมพู 
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รองศาสตราจารย์ ดร .บุญทิวา สู่วิทย์   

คณบดี 

คณะผู้บริหำรคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจี พงศธรวิบูลย์                  

    รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ ชูชาญ 

รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรรัตน์ เสตสุวรรณ              

 รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญญาภา มุกสิริทิพานัน 

รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 
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7. หลักสูตรกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7.1 ) ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Nursing Science Program 
7.2 ) ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 ช่ือเต็ม )ภาษาไทย(   : พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 ช่ือเต็ม )ภาษาอังกฤษ(   : Bachelor of Nursing Science  
 ช่ือย่อ )ภาษาไทย(   : พย .บ.  
 ช่ือย่อ )ภาษาอังกฤษ(   : B.N.S. 
7.3 ) จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 128 หน่วยกิต 
7.4 ) หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
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7.4 ) แผนกำรจัดกำรศึกษำ 
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หมายเหตุ  แผนการจัดการศึกษา รายวิชาอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 2  
  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
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1. งำนสวัสดิกำร 
 

1.1  สวัสดิกำรหอพักคณะพยำบำลศำสตร์เกื้อกำรุณย์ 
   เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีลักษณะที่แตกต่างจากการเรียนการสอนสาขาอื่นๆ 
ได้แก่การที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อความ
สะดวกปลอดภัย ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นจึงจัดให้
นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าพักอาศัยในหอพักของคณะฯ นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร          
โดยมีอาจารย์ที่พักในหอพักแต่ละช้ัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือเมื่อ
มีปัญหา 

 

อาคาร 2 

อาคารคณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย์  อาคารการณุยสภา 

อาคาร 3  

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดของสวัสดิการ และ
ระเบียบหอพักคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เพิ่มเติม
ได้ที่คู่มือหอพักนักศึกษา หรือสแกน QR code 
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1.2  สวัสดิกำรด้ำนอำหำร KARUN FOOD CENTER 

  
 

 

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้จัดสวัสดิการอาหารให้กับนักศึกษาโดย
นักศึกษาทุกคนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหาร ทุกวันที่ 1 ของเดือน ซึ่งคณะฯ จะโอนเงิน
สนับสนุนค่าอาหารให้กับนักศึกษาทุกคนผ่านบัตรประจ าตัวของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถ
ช าระค่าอาหารผ่านบัตรประจ าตัวของนักศึกษา แทนเงินสด 

  

KARUN FOOD CENTER 

KARUN FOOD CENTER 
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1.3 สวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ 

1. สิทธิการรักษาพยาบาล  
               นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จะได้รับการย้ายสิทธิการ
รั กษาพยาบาลหลั กประกั นสุ ขภ าพถ้ วนหน้ า ม า รั กษาที่ คณะแพทยศ า ส ต ร์  
วชิรพยาบาล  

1.1 กรณีที่บิดา/มารดา ของนักศึกษารับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
นักศึกษาจะยังคงได้รับสิทธิการรักษาเดิมของบิดา/มารดา จนกระทั่งสิทธิการรักษาเดิมของ
นักศึกษาสิ้นสุดลง โดยนักศึกษาจะต้องยื่นแบบค าร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ า ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนท่ีนักศึกษาจะมีอายุ
ครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

1.2 กรณีที่บิดา/มารดา ของนักศึกษาที่ไม่ได้รับราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาประสงค์จะย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมาที่คณะแพทยศาสตร์            
วชิรพยาบาล นักศึกษาสามารถยื่นแบบค าร้องลงทะเบียนฯ ได้ทันที 

      1.3 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบค าร้องลงทะเบียนฯ ได้ทางเว็บไซต์
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ และยื่นแบบค าร้องลงทะเบียนฯ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนได้ที่ส านักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารการุณยสภา ช้ัน 1 หรือทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : kfn.sda@nmu.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักศึกษำสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
ค ำร้องลงทะเบียน ได้ที่ QR code 

นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบ 
สิทธิกำรรักษำพยำบำล ได้ที่ QR code 
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ตัวอย่ำงกำรกรอกแบบค ำร้องลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การให้บริการด้านสุขภาพ 
 ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการให้บริการสวัสดิการด้านสุขภาพ 

โดยจัดให้มีห้องพยาบาลในการดูแลนักศึกษาท่ีเจ็บป่วย ซึ่งอยู่ท่ีช้ัน 7 อาคารการุณยสภา 
2.1) กรณีนอกเวลาราชการ ส าหรับนักศึกษาที่ต้องรับการตรวจรักษา

สามารถรับบริการได้ทันที โดยให้นักศึกษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานสวัสดิการด้านสุขภาพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปฏิบัติงานเวรอาจารย์นอกเวลาราชการทราบก่อน โดย
การบริการสวัสดิการด้านสุขภาพ มีดังนี้ 

 (1) ให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ปฏิบัติงานเวร
อาจารย์นอกเวลาราชการ 

 (2) มีห้องพยาบาลให้นักศึกษาพักขณะเจ็บป่วยอยู่ที่ช้ัน 7 อาคารการุณยสภา  
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 (3) ให้ค าแนะน า ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
 (4) มีบริการยาสามัญประจ าบ้านที่จ าเป็นอยู่ที่ห้องพยาบาล ช้ัน 7 

อาคารการุณยสภา และห้องสวัสดิการนักศึกษา ช้ัน 1 อาคาร 2 
2.2) กรณีในเวลาราชการ (07.00 – 16.00 น.) เมื่อนักศึกษามีอาการ

ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา หากนักศึกษาไม่สามารถเดินทางเข้ารับการรักษา
เองได้ จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลด้านสุขภาพจากฝ่ายกิจการนักศึกษาไปรับนักศึกษา 
เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

3. สิทธิความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัย 
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ต่อ 8002 
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1.4 ด้ำนทุนกำรศึกษำและทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้จัดทุนสนับสนุนการศึกษาเป็น 4 ประเภท 
1) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
3) ทุนที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี  

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนจากองค์กรภายนอก 
4) ทุนพี่ช่วยน้องทุนจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์  (วชิระ) มอบให้

นักศึกษาตามการพิจารณา และนักศึกษาต้องชดใช้ทุนคืนเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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ศึกษารายละเอียดการกู้ยมืเงินเบื้องต้นที่เว็บไซต์ หรือสแกน QR code  

https://www.studentloan.or.th/ 

ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยื่นกู้จากคู่มือระบบDSL(ส าหรับผู้กู้ยมื) 
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2. งำนบริกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ 

2.1 ศูนย์กำรเรียนรู้ 
 ศูนย์การเรียนรู้สกลวรรณากร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลตั้งอยู่ที่ ช้ัน 4  
อาคารพัชรกิติยาภา 

เวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ - วันอาทิตย์     เวลา 8.00 - 24.00 น. 
เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

หมายเหตุ  ณ ปัจจุบันปิดให้บริการเนื่องจากใช้สถานท่ีเป็นโรงพยาบาลสนาม 
2.2 ห้องสมุด  

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตั้งอยู่ที่ช้ัน 3 อาคารการุณยสภา รวบรวม
หนังสือทั่วไป ต าราทางด้านการพยาบาลทั่วไทยและต่างประเทศ และได้พัฒนาการสืบค้น
ข้อมูลรายการหนังสือวารสารด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้จัดท าฐานข้อมูลหนังสือ
ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารและฐานข้อมูลสารสนเทศอ่ืนๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

เวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 8.00 - 16.00 น. 
ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์  
 

  

ภาพประกอบห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการณุย์ 

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดทีเ่ว็บไซต์ หรือสแกน QR code 
https://library.nmu.ac.th 

https://library.nmu.ac.th/
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2.3 ศูนย์ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ช้ัน 3              

อาคารการุณยสภา ให้นักศึกษาใช้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ดังน้ี 

- ในเวลาราชการ  08.00 น. – 16.00 น.  

หมายเหตุ : ในเวลาราชการ หากห้องบริการคอมพิวเตอร์มีการเรียนการสอนอยู่นั้น                 
ห้องบริการคอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาในเวลาดังกล่าวได้  

 

  

บริการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตรเ์กื้อการุณย ์
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2.4 ห้องปฏิบัติกำรเสมือนจริง SimMan Simulator 
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงจะมีหุ่น SimMan 3G เป็นหุ่นจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อช่วยในการเรียนการสอนด้านการแพทย์และพยาบาล โดยมีโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม
หุ่นให้เป็นไปตามสถานการณ์จ าลองโดยให้หุ่นเป็นผู้ป่วยในลักษณะต่างๆ เพื่อฝึกปฏิบัติ
ทางการพยาบาลตามสถานการณ์ของขั้นตอนทางการแพทย์ โดยหุ่น SimMan 3G สามารถ
ตอบสนองต่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้ในรูปแบบต่างๆ โดยหุ่นสามารถส่งเสียง
ร้อง ไอ มีเสียงหายใจ สามารถคล าชีพจร และสามารถท า CPR ได้ จึงท าให้การฝึกมีความ
เหมือนจริงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในบางสถานการณ์           
ไม่สามารถปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงๆ ได้และอาจท าให้ผู้ป่วยจริงเกิดการบาดเจ็บ ห้องปฏิบัติการ
เสมือนจริงจึงเป็นห้องที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการสอนการสอนทางการพยาบาลอย่าง
แท้จริง 

 

 

 

 

 

 

  ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ช้ัน 4 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 
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2.5 ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการทดลองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิชาเคมี
อินทรีย์ วิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา รวมทั้งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพใน         
วิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารนวมินทร์ 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.6 บริกำร  WIFI 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ได้จัดบริการ WIFI ในอาคารเรียนทุกอาคาร                   
ลานเอนกประสงค์ อาคารการุณยสภา และหอพักเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล 
โดยรหัสการเข้าใช้ WIFI ทางมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจะจัดส่งเอกสารแสดงรหัสเข้าใช้ 
WIFI ให้แก่นักศึกษารายบุลคล หรือนักศึกษาสามารถขอรหัสเข้าใช้ WIFI ได้โดยเขียน
แบบฟอร์มการขออีเมล และรหัสผ่าน ส าหรับใช้อินเตอร์เน็ต KCN และ NMU ได้ที่                 
ฝ่ายบริการทางการศึกษา ณ ช้ัน 1 อาคารการุณยสภา 

  

อาคารนวมินทร์ 1 
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นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบร้องขอ Email / WIFI ได้ที่ QR code 
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3. บริกำรอ่ืน ๆ 
3.1 สวัสดิกำรกำรบริกำรไปรษณียภัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 บริกำรรถรับ - ส่งฝึกปฏิบัติงำน  
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ได้จัดสวัสดิการบริการรถรับ – ส่งนักศึกษาฝึก

ปฏิบัติงาน การบริการรถรับ – ส่งฝึกปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือรายวิชาได้ก าหนดไว้                       
ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยให้นักศึกษาปฏิบัติตามคู่มือรายวิชานั้นๆอย่างเคร่งครัด 
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ระเบียบกำรเข้ำห้องเรียน 

นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าเรียนตามก าหนดในตารางการเรียนการสอนท่ี                                 
ทางคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดให้และปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องเรียนโดย
เคร่งครัด ดังนี ้

1) ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์        
2) เข้าห้องเรียนก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 15 นาทีและอยู่ในห้องเรียนจนครบ

ก าหนดเวลาเรียน ถ้านักศึกษามีความจ าเป็นต้องออกนอกห้องเรียนก่อนเวลาให้ขออนุญาต
อาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง 

3) นักศึกษาต้องลงช่ือเข้าเรียนทุกวิชา กรณีไม่ลงช่ือจะถือว่าขาดเรียน ถ้าพบว่า 
มีการลงช่ือแทนกันถือว่าเป็นการทุจริตมีโทษตามระเบียบของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

4)  กรณีเข้าเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควรเกินกว่า 3 ครั้งใน 1 เทอม จะพิจารณา
ความผิดตามกรณี 

5) วิชาใดที่อาจารย์เข้าห้องเรียนช้ากว่า  10 นาทีให้หัวหน้าช้ันหรือผู้แทน
นักศึกษารายงานอาจารย์ประจ าชั้นทราบทันที 

6) หัวหน้าห้องมีสิทธิตักเตือนนักศึกษาผู้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของห้องเรียนกรณี
นักศึกษาไม่เชื่อฟัง ให้หัวหน้าห้องรายงานอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ าชั้น 

7) กรณีเจ็บป่วยขณะอยู่ในห้องเรียนหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใดขอให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน 
 8) นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ในทุกกรณีให้แจ้งอาจารย์ประจ าช้ัน                      
หรืออาจารยผ์ู้สอน 
 9) ห้ามน าขนมอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
 10) ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดในกิจที่ไม่เกี่ยวข้องในการเรียน ยกเว้นใช้ใน
กรณีค้นคว้าขณะเรียนตามที่อาจารย์มอบหมาย 

หมายเหตุ ทั้งนี้ระเบียบการเข้าห้องเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคู่มือรายวิชา เพื่อความ
เหมาะสม 
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ระเบียบกำรสอบ 

  1) นักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ ากว่าร้อยละ 80 ในรายวิชานั้น ไม่มีสิทธิเข้าสอบ  
 2) นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
พร้อมท้ังแสดงบัตรนักศึกษาจึงมีสิทธิเข้าสอบ 

3) นักศึกษาต้องเข้าสอบตามวัน เวลาและสถานท่ีสอบที่ก าหนดไว้ผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ดังกล่าวถือว่าขาดสอบวิชานั้น ยกเว้นมี เหตุอันควรซึ่ งจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป                           
 4) ห้ามน าต ารา เอกสาร เครื่องค านวณ อุปกรณ์สื่อสารหรือสิ่งอื่นที่มีสูตร
สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบรายวิชานั้นเข้าห้องสอบ เว้นแต่ผู้สอนได้อนุญาตไว้ในการ
สอบของรายวิชานั้น 
 5) นักศึกษาจะเข้าห้องสอบได้เมื่อได้รับอนุญาต ให้กรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงห้อง
สอบสายแต่ไม่เกิน 15 นาที อนุญาตให้เข้าห้องสอบได้แต่ไม่ต่อเวลาในการสอบให้ หากเข้า
ห้องสอบสายเกิน 30 นาที โดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ถือว่าขาดสอบและให้นักศึกษาท า
บันทึกช้ีแจ้งเสนอต่ออาจารย์ ผู้ควบคุมสอบ 
 6) เมื่อเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเขียนช่ือ – นามสกุลและเลขที่          
บนข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนชัดเจนและฟังค าสั่งอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
ก่อนเริ่มท าการสอบ 
 7) ระหว่างการสอบผู้เข้าสอบหากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากอาจารย์ผู้ควบคุมการ
สอบเท่านั้น 
 8) นักศึกษาจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อความที่แจ้งไว้ในข้อสอบเมื่อส่งข้อสอบ
และกระดาษค าตอบแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีก 
 9) ห้ามฉีกหรือน าข้อสอบและกระดาษค าตอบที่แจกในห้องสอบออกจาก            
ห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนถือว่าทุจริตในการสอบ 
 10) นักศึกษาเข้าห้องสอบตามเวลาที่กรรมการคุมสอบก าหนด ไม่อนุญาตให้ผู้
เข้าห้องสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30 นาที  ในรายวิชาที่ใช้เวลาสอบตั้งแต่ 1 ช่ัวโมง

ขึ้นไป และ 15 นาทีในรายวิชาที่ใช้เวลาสอบน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง  
11) ออกจากห้องสอบช่ัวคราว ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้คุมการสอบหรือ

ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ 
12) เมื่อสัญญาณหมดเวลาสอบให้ผู้สอบวางปากกาหรือดินสอ ข้อสอบและ

กระดาษค าตอบนั้นไว้บนโต๊ะของตน 
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13) เมื่อนักศึกษาส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบกับอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบต้องออกจากห้องสอบทันทีและห้ามกระท าการใดๆอันเป็นการ
รบกวนผู้เข้าสอบอ่ืนท่ีก าลังสอบอยู่ 

14) ในกรณีที่นักศึกษาฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ หรือต้องสงสัยว่าท าการทุจริตอาจารย์ผู้
ควบคุมสอบมีอ านาจตรวจค้นผู้เข้าสอบได้ 

ระเบียบกำรเข้ำสอบออนไลน์ 
 ระเบียบและข้อปฏิบัติในกำรเข้ำสอบ 

1. นักศึกษาจะต้องใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยในการเข้าสอบ (@nmu.ac.th) เท่านั้น 
2. ต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาทีตาม Link: Google Meet 
3. นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยในการเข้าสอบ 
4. นักศึกษาจะต้องยืนยันตัวตนในการเข้าสอบโดยแสดงบัตรประจ าตัวต่อหน้า

กล้องเพื่อให้ระบบบันทึกภาพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการสอบคืออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไม่มีใคร

รบกวนและต้องท าข้อสอบเพียงล าพัง 
6. ไม่อนุญาตให้น ากระดาษเอกสารประกอบการสอนเครื่องค านวณอยู่ในบริเวณ

พืน้ท่ีการสอบ 
7. ในระหว่างการสอบห้ามใช้โปรแกรม / แอพพลิเคช่ันอื่นนอกจาก Google 

Meet, Google Form, และ Google Classroom 
กำรเตรียมตัวในกำรสอบ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม: การตรงต่อเวลาและมีความซื่อสัตย์ 
2. ความรู้และทักษะทางปัญญา : อ่านหนังสือและทบทวนเนื้อหาที่เรียนอย่าง

สม่ าเสมอ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
3. ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบต่อตนเองศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าสอบออนไลน์

ผ่านวีดีโอข้อปฏิบัติการเข้าสอบออนไลน์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์หากไม่เข้าใจ
ให้สอบถามก่อนถึงวันสอบจริงการเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ 
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กำรเตรียมตัวอุปกรณ์ในกำรสอบ 
1. เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบให้พร้อมใช้งาน (Computer, Notebook, 

Smartphone, Tablet) 
2. การสอบผ่านโทรศัพท์ให้เปิดโหมด“ ห้ามรบกวน” หากมีสายโทรศัพท์เข้าขณะ

ท าข้อสอบจะท าให้ข้อสอบนั้นหายไป !! และต้องเริ่มท าใหม่ 
กำรเข้ำสอบ  

 1. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบตาม link google meet (ตามที่อาจารย์ประธานวิชา
ช้ีแจง) ก่อนการสอบอย่างน้อย 30 นาที 
 2. ให้นักศึกษาเข้าลงทะเบียนการสอบใน google forms 
 3. เมื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบแล้วผู้คุมสอบประจ าแต่ละห้องจะแจ้งให้นักศึกษา
แสดงบัตรนักศึกษาขอให้นักศึกษาแสดงบัตรประจ าตัวบริเวณหน้าจอของตนเองและให้
นักศึกษาพิมพ์ช่ือ-นามสกุลเลขท่ีห้องลงในห้อง chat ของ Google Meet 
 4. ผู้คุมสอบจะตรวจสอบสภาพแวดล้อมและมุมตั้งกล้องส าหรับสังเกตการสอบ
ของนักศึกษาโดยตั้งกล้องให้เห็นมุมด้านข้างของนักศึกษาสิ่งแวดล้อมบนโต๊ะและหน้าจอ
ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าข้อสอบ 
 5. ประธาน / รองประธานวิชาจะแจ้งรายละเอียดการสอบ ได้แก่ รายวิชาที่สอบ
จ านวนข้อสอบเวลาที่ใช้ในการสอบการเตือนก่อนหมดเวลาสอบโดยแจ้งเตือน 2 ครั้งคือ 
15 นาทีและ 5 นาทีก่อนหมดเวลาสอบและให้นักศึกษาบันทึกวีดโิอจอภาพขณะท าข้อสอบ
เพื่อส่งให้ประธานวิชาหลังท าการสอบเสร็จสิ้น 
 นักศึกษาที่มีข้อสงสัยในการท าข้อสอบให้พิมพ์ข้อความผ่าน chat google meet 
เพื่อไม่ให้รบกวนผู้เข้าสอบคนอ่ืน 
 กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสอบไม่ได้ให้นักศึกษาโทรศัพท์ติดต่อ
โดยตรงกับประธานวิชาทันที 
 6. ประธาน / รองประธานวิชาจะประกาศให้นักศึกษาท าข้อสอบตามเวลาที่ก าหนด 
 7. เมื่อหมดเวลาท าข้อสอบให้นักศึกษาด าเนินการส่งข้อสอบในทันทีกรณี
อินเตอร์เน็ตหลุดศึกษาด าเนินหรือส่งข้อสอบไม่ส าเร็จให้นักศึกษาโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงกับ
ประธานวิชาทันทีเพ่ือเข้าท าข้อสอบใหม่  

8. ให้นักศึกษาท าแบบประเมินการจัดสอบออนไลน์ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อ
การุณย์ภายหลังท าการสอบเสร็จสิ้นเพื่อน าไปสู่การพัฒนาการจัดสอบในครั้งต่อไป 
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 ระเบียบการปฏิบัติงาน 
1 ) นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานตามที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ 

ก าหนด  
2 ) ต้องขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลา  30 นาที 
3 ) ก่อนลงเวรตรวจดูความเรียบร้อยในงานที่ตนรับผิดชอบส่งเวรให้เรียบร้อยแล้ว

แจ้งอาจารย์ประจ าหอผู้ป่วย / อาจารย์ผู้นิเทศ ทราบก่อนลงเวรทุกครั้ง 

ระเบียบกำรลำ 
1. กำรลำป่วย  

1.1 นักศึกษาป่วยขณะอยู่ในหอพักให้นักศึกษาแจ้งลาป่วยกับบุคลากรผู้ดูแลงาน
สวัสดิการด้านสุขภาพได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) 
กรณีนอกเวลาราชการให้แจ้งอาจารย์อยู่เวรนอกเวลาราชการและผู้ช่วยพยาบาลอยู่เวรนอก
เวลาราชการ โดยจะปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้  

       (1)  เวลา 08.00 - 16.00 น. อาจารย์อยู่ เวรนอกเวลาราชการ 
ประจ าการอยู่ที่อาคาร 2 ช้ัน 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-2416500 ตอ่ 2508 

       (2) เวลา 19.00 – 21.00 น. ผู้ช่วยพยาบาลอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
ประจ าการอยู่ที่อาคาร 2 ช้ัน 1  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-2416500 ตอ่ 2508  

       (3) เวลา 21.00 - 07.00 น. ผู้ช่วยพยาบาลอยู่เวรนอกเวลาราชการ 
ประจ าการอยู่ที่ห้องพยาบาลอาคารการุณยสภา ช้ัน 7 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-
2416500 ตอ่ 8602 

1.2 นักศึกษาป่วยขณะปฏิบัติงานให้ลากับอาจารย์นิเทศ แล้วรายงานต่อบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการด้านสุขภาพฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออาจารย์ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

1.3 นักศึกษาป่วยขณะเรียน/สอบ ให้รายงานต่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ควบคุมการ
สอบ แล้วรายงานต่อบุคลากรผู้ดูแลงานสวัสดิการด้านสุขภาพ 

1.4 นักศึกษาป่วยขณะอยู่ในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ถ้ามีความประสงค์
จะกลับไปรักษาตัวที่บ้านจะต้องได้รับอนุญาตจากคณบดี/รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
โดยมีผู้ปกครอง ท่ีระบุไว้ในทะเบียนผู้ปกครองเป็นผู้มารับ 
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1.5 นักศึกษาป่วยขณะอยู่นอกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ให้แจ้งลาป่วย
ต่อบุคลากรผู้ดูแลงานสวัสดิการด้านสุขภาพ/อาจารย์ประจ าช้ัน/ อาจารย์ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  

2. กำรลำกิจ  
       นักศึกษาสามารถลากิจได้ในกรณีที่ส าคัญจ าเป็น เช่น  

               2.1) กรณีบิดา/มารดา/ญาติ/ผู้ปกครอง มีเหตุจ าเป็นดังนี้ 
       (1) ป่วยหนัก อนุญาตให้ลากิจเพื่อไปเยี่ยมและช่วยเหลือตามสมควร 
       (2) ถึงแก่กรรม อนุญาตให้ลากิจเพื่อให้ไปร่วมพิธีศพโดยพิจารณาอนุญาต

ตามสมควร 
      (3) การฌาปนกิจอนุญาตให้ลากิจในวันฌาปนกิจตามที่คณะพยาบาล

ศาสตร์เกื้อการุณย์เห็นสมควร 
2.2) กรณีต้องไปเป็นพยานศาล ต้องมีหมายศาลมาแสดง  
2.3) กรณีที่เกิดภัยร้ายแรงต่างๆ แก่ครอบครัวเช่น อัคคีภัย/อุทกภัย/ อุบัติเหตุ/

โจรกรรม เป็นต้น อนุญาตให้ลาได้ตามความจ าเป็น 
     หมายเหตุ การลากิจต้องได้รับอนุญาตจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยต้องให้
บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ลงลายมือรับรองการลา   

3. กำรส่งใบลำ 
      นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ ได้ทางเว็บไซต์คณะ

พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ โดยกรอกข้อมูลลงในใบลาป่วย/ลากิจ พร้อมแนบเอกสาร ส่งที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารการุณยสภา ช้ัน 1 หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-mail : 
kfn.sda@nmu.ac.th      

           - กรณีลาป่วย กรอกข้อมูลลงในใบลาป่วย/ลากิจ พร้อมแนบเอกสาร
ใบรับรองแพทย์ โดยสามารถส่งใบลาได้หลังจากท่ีรักษาอาการป่วยหายเรียบร้อยแล้ว 

           - กรณีลากิจ กรอกข้อมูลลงในใบลาป่วย/ลากิจ พร้อมแนบเอกสาร เชน่
ส าเนาใบมรณะบัตร ส าเนาใบรับรองแพทย์ ส าเนาหมายศาล เป็นต้น โดยนักศึกษาจะต้อง
ท าการส่งใบลาล่วงหน้า 3 วันท าการ  

 
 
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ ได้ที่ QR code 

 



          
  

 43 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

• ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการนักศึกษาด้านสุขภาพ  
             1) นางสาวเรณู  แก้วสถิตย์   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร 
             2) นางสาวธิดารัตน์  สายตา  นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ 
             เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-2416500 ต่อ 2502 หรือ 2509 
             เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 066-012-1224 

• หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา : นางอัญชลี  สนองคุณ 
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ : 02-2416500 ต่อ 2526  

• รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา : ผศ.อมรรัตน์ เสตสุวรรณ 
เบอร์โทรศัพท์ตดิต่อ : 02-2416500 ต่อ 8404  
 

ระเบียบวินัยหอพัก  

1. กำรแต่งกำย 
1.1) แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาเมื่อเข้า – ออกหอพักทุกครั้ง 
1.2) ก่อนออกจากห้องพักแต่งกายให้สุภาพ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาใส่เสื้อแขนสั้น 

กางเกงขาสั้นอนุญาตเฉพาะเครื่องแบบนักศึกษา เครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานหรือกระโปรง
และเสื้อสุภาพ 

2. กำรพบญำติของนักศึกษำ   
2.1) นักศึกษาควรแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา / เครื่องแบบฝึกปฏิบัติงาน / 

กระโปรงและเสื้อสุภาพ 
2.2) นักศึกษาสามารถพบญาติได้ในสถานท่ีที่คณะฯจัดไว้ให้ ไม่พบในท่ีรับตา 

3. กำรเข้ำ – ออกหอพัก 
   ระหว่างการเข้าพักอาศัยในหอพัก นักศึกษาต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1) นักศึกษาต้องสแกนเข้า-ออก คณะฯ และหอพักทุกครั้ง 
3.2) ในระหว่างการเข้าพักอาศัย นักศึกษาจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยหอพักอย่าง

เคร่งครัด เข้าออกหอพักได้ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. 
3.3) นักศึกษาต้องกลับเข้าหอพักภายในเวลา 21.00 น. ในวันอาทิตย์หรือ

วันหยุดสุดท้ายก่อนวันท่ีมีการเรียนการสอนหรือการฝึกปฏิบัติงาน 
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3.4) กรณีลืมกุญแจไว้ในห้องพัก นักศึกษาสามารถเขียนบันทึกค าร้องที่           
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่น ากุญแจส ารองไปเปิดห้องพัก ภายในเวลาท าการ
เท่านั้น 

3.5) นักศึกษาฝึกซ้อมกีฬา / กิจกรรมนอกสถานที่ให้ท าหนังสือแจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อลงช่ือรับรอง การด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ และให้น าหนังสือดังกล่าวแจ้งกับฝ่าย
กิจการนักศึกษาเพื่อขออนุญาตเข้า-ออกคณะฯเป็นกรณีพิเศษ 

 
4. ข้อปฏิบัติท่ัวไปของหอพัก 

  4.1) นักศึกษาจะต้องปิดไฟห้องโถงส่วนกลางและทางเดินทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
หรือไม่เกิน 24.00 น. หากจ าเป็นต้องท าหนังสือขออนุญาตเปิดใช้ไฟฟ้ามายังฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  4.2) การย้ายห้องพักโดยพลการ ไม่สามารถท าได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะฯ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

4.3) ไม่น าบุคคลอื่นที่มิใช่นักศึกษาท่ีได้รับอนุญาตเข้าภายในหอพัก 
4.4) ไม่น าสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ทุกชนิดเข้าอยู่อาศัยในห้องพัก 

5. กำรย้ำยออกจำกหอพัก 
5.1) กรณีที่ต้องย้ายออกจากหอพักให้นักศึกษาหอพักด าเนินการกรอก

แบบฟอร์มคืนหอพักนักศึกษา 
5.2) นักศึกษาที่ออกจากหอพักให้ขนสัมภาระออกไดใ้นช่วงเวลา 08.00 – 16.00 น. 

นอกจากเวลานี้แล้วทางหอพักไม่อนุญาตให้น าสิ่งของออกจากบริเวณหอพัก (ยกเว้นกรณี
พิเศษหรือมีเหตุจ าเป็น) 

 
กำรอุทธรณ์ 
 นักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษ หากนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับค าสั่งลงโทษหรือมีข้อเท็จจริง
เพิ่มเติม ที่สามารถท าให้โทษที่ได้รับลดลง นักศึกษามีสิทธิยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณบดีหรือ
อธิการบดี  ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธิการที่ก าหมดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 
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นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิที่คู่มือหอพักฉบับเตม็ได้โดยสแกน QR code 

นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับเพิ่มเติมได้ที่                
คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2564 โดยสแกน QR code 

คู่มือนักศึกษางานทะเบียนและประมวลผล 
 ฝ่ายทะเบยีนและประมวลผล ส านักงานอธิการบดี  
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ภำคผนวก 
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ชุดเครื่องแบบนักศึกษำแบบปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดเครื่องแบบนักศึกษำแบบงำนพิธีกำร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบชุดเครื่องแบบปกตสิ าหรับนักศึกษาชาย/หญิง 

ภาพประกอบชุดเครื่องแบบงานพิธีการส าหรับนักศึกษาชาย/หญิง 



          
  

 53 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดเครื่องแบบพยำบำลขำว 

ภาพประกอบชุดเครื่องแบบพยาบาลขาวส าหรับนักศึกษาชาย/หญิง 

ชุดสูทพิธีกำร 

ภาพประกอบชุดสูทพิธีการส าหรับนักศึกษาชาย/หญิง 
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ชุดกีฬำ 

ภาพประกอบชุดกีฬาส าหรับนักศกึษา 

ภาพประกอบชุดเครื่องแบบปฏิบตังิานสาธารณสุขอนามยัชุมชน 

ชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 



          
  

 55 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

  



          
  

 56 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 57 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 58 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 59 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 
  



          
  

 60 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 61 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 62 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 63 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

  



          
  

 64 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 65 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 66 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 67 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 68 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 69 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 70 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 



          
  

 71 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 72 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 73 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

  



          
  

 74 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 75 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 

 
  



          
  

 76 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 77 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 78 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 79 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 80 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  



          
  

 81 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

 
 
 
 



          
  

 82 
  

คู่มือนักศึกษาพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการณุย ์

  
 


