
 

วนัิยนักศึกษา  

………………………………………………… 

ตามระเบียบสถาบนัพระบรมราชชนก  วา่ดว้ย   “  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดั พ.ศ. 2552 ”   
 ข้อ  17   นักศึกษาต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ   ข้อบังคบั    คาํส่ังหรือข้อกาํหนดตามระเบียบนีแ้ละหรือ
ตามระเบียบอืน่ของวทิยาลยัโดยเคร่งครัด 
 ข้อ  18   วนัิย    และการรักษาวนัิย   นักศึกษาต้องปฏิบัติ  ดังนี ้
  (1)    นกัศึกษาตอ้งปฏิบติัตามหลกัศีลธรรม    จริยธรรม  และวฒันธรรมอนัดีของสงัคมไทย 
ในทุกโอกาส 
  (2)    นกัศึกษาตอ้งรักษาไวซ่ึ้งความสามคัคี   ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและช่ือเสียงเกียรติคุณ
ของวิทยาลยั 

(3)   นกัศึกษาตอ้งประพฤติตนเป็นสุภาพชน  ไม่ประพฤติในส่ิงท่ีอาจนาํมาซ่ึงความเส่ือมเสีย 
แก่ตนเอง    บิดา   มารดา    ผูป้กครอง   วิทยาลยัหรือวิชาชีพ 
  (4)    นกัศึกษาตอ้งเช่ือฟังคาํสัง่ของอาจารยห์รือผูดู้แลนกัศึกษาโดยเคร่งครัด 
  (5)     นกัศึกษาตอ้งไม่มีและ  หรือด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
  (6)     นกัศึกษาตอ้งไม่เสพสารเสพติด    หรือมีสารเสพติดไวใ้นครอบครองหรือจาํหน่าย 
  (7)    นกัศึกษาตอ้งไม่เล่นหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือสนบัสนุนการพนนัใด ๆ  
  (8)    นกัศึกษาตอ้งไม่กระทาํตนใหเ้ป็นผูมี้หน้ีส้ินลน้พน้ตวัจนมีเร่ืองเสียหายถึงผูอ่ื้นหรือ
สถานศึกษา 
  (9)    นกัศึกษาตอ้งไม่นาํส่ิงผดิกฎหมายเขา้มาในบริเวณวทิยาลยั  หรือมีส่ิงผดิกฎหมายไวใ้น 
ครอบครอง 

(10)  นกัศึกษาตอ้งไม่มีหรือพกพาอาวธุหรือวตัถุระเบิด 
(11)  นกัศึกษาตอ้งไม่ก่อหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทะเลาะวิวาทกบันกัศึกษาดว้ยกนัหรือ 

กบัผูอ่ื้น 
  (12)  นกัศึกษาตอ้งไม่ลกัขโมย   ยกัยอก   หรือทาํลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น   หรือของวิทยาลยั 
  (13)   นกัศึกษาตอ้งไม่กระทาํการอนัใด  ซ่ึงเช่ือวา่เป็นผูป้ระพฤติชัว่   เช่น   กระทาํผดิศีลธรรม 
 ทางดา้นชูสาว     กระทาํการใดหรือยอมใหผู้อ่ื้นกระทาํการใดซ่ึงอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเอง  วิทยาลยั
หรือวิชาชีพ 
  (14)   นกัศึกษาตอ้งไม่ทุจริต   รายงานเทจ็  ปลอมแปลงลายมือช่ือ  หรือปลอมแปลงเอกสาร 
  (15 )   ในการศึกษาภาคปฏิบติันกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความรู้  วิจารณญาณและความรอบคอบ 
มิใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูใ้ชบ้ริการโดยปฏิบติั   ดงัน้ี 
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(ก) ปฏิบติังานตรงตามเวลาท่ีกาํหนด 
                          (ข)  ปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ีรับผดิชอบภายใตก้ฏ   ระเบียบของวทิยาลยัและสถาน
ฝึกปฏิบติังาน 
   (ค)   เคารพในสิทธิของผูใ้ชบ้ริการโดยเคร่งครัด 
   (ง)    รายงานอาจารยนิ์เทศหรือผูดู้แลนกัศึกษาทราบโดยทนัทีท่ีปฏิบติังานผดิพลาด  
หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดข้ึน 
   (จ)   มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสมต่อผูใ้ชบ้ริการ   ผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   (ฉ)   มีความซ่ือสตัยต่์อผูใ้ชบ้ริการ   ผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
   (ช)   ใหค้วามร่วมมือต่อผูร่้วมงานตามความเหมาะสม 
   (ซ)   ไม่ปฏิบติักิจกรรมอ่ืนในเวลาปฏิบติังานโดยมิไดรั้บอนุญาตจากอาจารยนิ์เทศ 
หรือผูดู้แลนกัศึกษา 
   (ฌ)   ในขณะปฏิบติังาน  เม่ือมีกรณีจาํเป็นใดกต็ามท่ีตอ้งออกนอกสถานท่ีฝึกปฏิบติังาน    
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากอาจารยนิ์เทศ   หรือผูดู้นกัศึกษาก่อน 
   (ญ)    ในกรณีท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิบติังานนอกเหนือจากวนัเวลาท่ีกาํหนดตอ้งได ้
รับความเห็นชอบจากอาจารยนิ์เทศ   หรือผูดู้แลนกัศึกษาก่อน 
 ข้อ  19  โทษทางวนัิยมี  7  สถาน 
  (1)   วา่กล่าวตกัเตือน  
  (2)   ภาคทณัฑ ์
  (3)   ควบคุมความประพฤติและหรือบาํเพญ็ประโยชน์และหรือปฏิบติังานเพ่ิมเติม 
  (4)   ตดัคะแนนความประพฤติหรือตดัคะแนนการปฏิบติังาน 
  (5)   ยดืเวลาสาํเร็จการศึกษา 
  (6)   พกัการศึกษา 
  (7)   ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 
 ข้อ  20   ความผดิทางวนัิยแบ่งเป็น  3 ระดบั   ดงัน้ี 
  (1)    ระดับที ่ 1      เป็นการประพฤติผดิระเบียบวินยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อตนเองและ
ผูอ่ื้นเลก็นอ้ย    ตวัอยา่งเช่น 
   (ก)   แต่งกายไม่สุภาพ  ไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของวิทยาลยั 
   (ข)   รบกวนความสงบเรียบร้อย   ก่อเหตุรําคาญ 
   (ค)   ไม่รักษาระเบียบของวทิยาลยัและแหล่งฝึกภาคปฏิบติั 
   (ง)    สูบบุหร่ีในวิทยาลยัและสถานท่ีฝึกปฏิบติั 
   (จ)    ไม่ตั้งใจเล่าเรียนและไม่กระทาํการใด ๆ ตามเวลาท่ีวิทยาลยักาํหนด  
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   (ฉ)    ขดัคาํสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ประพฤติตามคาํสัง่ของอาจารย ์ หรือผูดู้แลนกัศึกษา  ซ่ึง
สัง่โดยหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของวิทยาลยั   ทาํใหเ้กิดผลเสียหายเลก็นอ้ย 
   (ช)   การฝึกปฏิบติังานผดิพลาด  แต่ไม่เป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชบ้ริการและหรือเสียหายต่อ
ทรัพยสิ์น   โดยไม่เส่ือมเสียช่ือเสียงต่อวิทยาลยัและวิชาชีพ 
   ( ซ)   ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 
  (2)  ระดับ  2     เป็นการประพฤติผดิระเบียบวินยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อตนเองผูอ่ื้น  
วิทยาลยั  และวิชาชีพไม่ร้ายแรง  ตวัอยา่งเช่น   
   (ก)   กระทาํความผดิเคยถูกลงโทษภาคทณัฑม์าแลว้  1  คร้ัง 
   (ข)   นาํบุคคลอ่ืนเขา้มาอยูใ่นหอพกั 
   (ค)   กล่าววาจาไม่สุภาพ   แสดงกิริยาวาจาไม่มีสมัมาคารวะต่ออาจารยผ์ูดู้แลนกัศึกษา   
หรือบุคคลอ่ืน 
   (ง)   มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
   (จ)   ขดัคาํสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของอาจารยห์รือผูดู้แลนกัศึกษา  ซ่ึงสัง่
โดยหนา้ท่ีโดยชอบดว้ยกฏหมาย    และระเบียบของวิทยาลยั  ทาํใหมี้ผลเสียหายไม่ร้ายแรง 
   (ฉ)   การปฏิบติังานผดิพลาดท่ีเป็นอนัตรายแก่ผูใ้ชบ้ริการและหรือเสียหายต่อทรัพยสิ์น
หรือวิทยาลยัและวิชาชีพแต่ไม่ร้ายแรง 
   (ช)   ความผดิอ่ืนท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 
  (3)   ระดับ  3     เป็นการประพฤติผดิระเบียบวินยัท่ีทาํใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อตนเองผูอ่ื้น   
วิทยาลยั   และวิชาชีพอยา่งร้ายแรง    ตวัอยา่งเช่น 
   (ก)   รายงานเทจ็ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร 
   (ข)   ก่อการววิาท   ทาํร้ายร่างกาย  หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย 
   (ค)   มีอาวธุครอบครองในวทิยาลยั  หรือแหล่งฝึกภาคปฏิบติั 
   (ง)   เล่นการพนนั 
   (จ)  ด่ืมสุรา  เสพสารเสพติด   หรือของมึนเมาทุกชนิด   หรือมีไวใ้นครอบครอง 
   (ฉ)   ลกัทรัพยแ์ละหรือ ฉอ้โกง 
   (ช)   ประพฤติผดิในทางชูส้าว 
   (ซ)   ทาํลายทรัพยข์องทางราชการ   วิทยาลยัหรือบุคคลอ่ืน 
   (ฌ)  ปลอมแปลงลายมือช่ือผูอ่ื้น   หรือแกไ้ขเอกสาร 
   (ญ)  หลีกเล่ียงการปฏิบติังาน  หรือขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
   (ฎ)   ทาํความผดิทางอาญา   หรือตอ้งโทษทางคดีอาญา 
   (ฏ)   ขดัคาํสัง่หรือหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่ของอาจารยห์รือผูดู้แลนกัศึกษา 
ซ่ึงสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย  และระเบียบของวิทยาลยั   ทาํใหมี้ผลเสียหายอยา่งร้ายแรง 
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   (ฐ)  การปฏิบติังานผดิพลาดท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงแก่ผูใ้ชบ้ริการ   และหรือเส่ือมเสีย 
ต่อวิทยาลยั  ตลอดจนวิชาชีพ 
   (ฑ)   ทุจริต   เช่น   การสอบ   การเงิน   เป็นตน้ 
   (ฒ)   ความผดิอ่ืน ๆ ท่ีเทียบไดใ้นระดบัเดียวกนั 
 
 ข้อ  21    การพจิารณาโทษทางความผดิมี   3  ระดับ    ดงัน้ี 
  (1)   ระดับ   1   มี    4  สถาน   คือ 
   (ก)    วา่กล่าวตกัเตือนดว้ยวาจาหรือเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
   (ข)   ภาคทณัฑ ์
   (ค)  ควบคุมความประพฤติและหรือบาํเพญ็ประโยชน์และหรือปฏิบติังานเพ่ิมเติม 
ไม่เกิน  2  สปัดาห์ 
   (ง)  ตดัคะแนนความประพฤติไม่เกิน  5  คะแนน   หรือตดัคะแนนการปฏิบติังาน 
ไม่เกินร้อยละ   5   ของคะแนนท่ีไดรั้บในหน่วยนั้น 
  (2)     ระดับ   2   มี  2  สถาน   คือ 
   (ก)    ควบคุมความประพฤติและหรือบาํเพญ็ประโยชนแ์ละหรือปฏิบติังานเพ่ิมเติมไม่ตํ่า
กวา่  2  สปัดาห์   แต่ไม่เกิน  1  เดือน 
   (ข)   ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่  6 -15  คะแนน        และหรือตดัคะแนน 
การปฏิบติังานร้อยละ   6  ถึง  15   ของคะแนนท่ีไดรั้บในหน่วยนั้น 
  (3)    ระดับ  3    มี  4   สถาน คือ 
   (ก)   ตดัคะแนนความประพฤติตั้งแต่  16   ถึง   20   คะแนน  และหรือตดัคะแนน 
การปฏิบติังานร้อยละ  16   ถึง  20   ของคะแนนท่ีไดรั้บในหน่วยนั้น 
   (ข)   ยดืเวลาสาํเร็จการศึกษา    ไม่เกิน  3  เดือน 
   (ค)   พกัการศึกษา 
   (ง)   ใหพ้น้สภาพจากการเป็นนกัศึกษา 
 ข้อ 22    หลกัเกณฑ์การพจิารณาความผดิและการลงโทษให้ถือ 

(1) พิจารณาโดยความเสมอภาค 
(2) การลงโทษมีวตัถุประสงคใ์หผู้รั้บโทษมีโอกาสกลบัตวัเกรงกลวัต่อความผดิและ 

ป้องกนัมิใหท้าํกระทาํซํ้ าอีก 
(3) พิจารณาพฤติกรรมและผลอนัเกิดข้ึนในขณะนั้นโดยไม่คาดคะเนผลท่ีจะเกิดในอนาคต 
(4) พิจารณาถึงวยัและชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่
(5) ความดีความชอบของผูก้ระทาํความผดิซ่ึงเคยมีมาก่อน   อาจใชเ้ป็นขอ้พิจารณา 

ลดหยอ่นผอ่นโทษได ้
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  (6)  ผูก้ระทาํความผดิแลว้รับสภาพก่อนจาํนนต่อหลกัฐาน    อาจไดรั้บการพิจารณา 
ลดหยอ่นผอ่นโทษได ้
  (7)  ความผดิในกรณีเดียวกนัซ่ึงเคยไดรั้บโทษมาหลายคร้ังและยงัประพฤติอีกเป็นการเจตนาฝ่า
ฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบ   อาจเป็นขอ้พิจารณาเพิ่มโทษได ้
  (8)   การพจิารณาโทษความผดิไม่จาํเป็นตอ้งเรียงตามลาํดบัสถาน  สามารถพิจารณาลงโทษได้
ตามลกัษณะความผดิท่ีกระทาํ  และสามารถลงโทษไดม้ากกวา่  1 สถาน 
 
 ข้อ  23    การสอบสวนและการลงโทษ 
  (1)  กรณีความผดิระดบั  1    ผูอ้าํนวยการวทิยาลยัหรือผูดู้แลนกัศึกษาอาจสัง่ลงโทษโดยไม่ตอ้ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกไ็ด ้   

(2)  กรณีความผดิระดบั  2   และ  3  ใหผู้อ้าํนวยการวิทยาลยัมีคาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

(ก) ดาํเนินการสอบสวนบนัทึกคาํใหก้ารผูถู้กกล่าวหา และพยานหลกัฐานอ่ืน ๆ  
(ข) รวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ 
(ค) เสนอผลการสอบสวนและสรุปความเห็นเสนอต่อผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 

เพื่อดาํเนินการตามกระบวนการพิจารณาโทษต่อไป 
  (3)   ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่นกัศึกษากระทาํความผดิสมควรลงโทษ  ตาม
ความผดิระดบั 2 ใหผู้อ้าํนวยการวิทยาลยัพจิารณาสัง่ลงโทษไดต้ามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 
ถา้มีเหตุผลอนัควรลดหยอ่นผอ่นโทษจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษกไ็ด ้
    (4)   ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่นกัศึกษากระทาํความผดิสมควรลงโทษตาม
ความผดิระดบั 3  ใหผู้อ้าํนวยการวิทยาลยัเสนอผลการสอบสวนใหค้ณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาล
พิจารณา 

(ก)   ถา้คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมีมติใหต้ดัคะแนนความประพฤติหรือใหย้ดื 
เวลาสําเร็จการศึกษา ใหผู้อ้าํนวยการวิทยาลยัสัง่ลงโทษตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
   (ข)   ถา้คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมีมติใหพ้้นสภาพจากการเป็นนกัศึกษา  ใหส่้งเร่ือง
ใหส้ถาบนัพระบรมราชชนก   เพื่อเสนอปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติัใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  (5)  ในแต่ละปีการศึกษาใหมี้คะแนนความประพฤติ   100  คะแนน  ในกรณีท่ีนกัศึกษาคนใด 
มีคะแนนความประพฤติตํา่กว่า  80  คะแนน   จะถูกพจิารณาให้พกัการศึกษา 
  (6)    ในกรณีลงโทษพกัการศึกษาหรือยดืเวลาสาํเร็จการศึกษาใหต้ดัเงินอุดหนุนการศึกษา  (ถา้มี)  
และนกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลยั  เพื่อรักษาสถานภาพของนกัศึกษา  
มิฉะนั้นถูกจาํหน่ายช่ือออกจากวิทยาลยั    ทั้งน้ีวิทยาลยัตอ้งรายงานใหเ้จา้ของทุน  (ถา้มี)  และ 
สถาบนัพระบรมราชชนกเพือ่ทราบ 
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 ขั้นตอนการดําเนินการพจิารณาความผดินักศึกษาของวทิยาลยัพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 
 1.  กรณีท่ีเป็นความผดิระดับ 1 ใหย้ืน่ขอ้ร้องเรียนผา่นหวัหนา้งานปกครองฯ และพิจารณาความผดิ 
นกัศึกษาโดยรองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษาและผา่นการอนุมติัโดยผูอ้าํนวยการวิทยาลยั 
 2.  กรณีท่ีเป็นความผดิระดับ 2, 3 ใหน้กัศึกษาผูก้ระทาํผดิเขียนใบบนัทึกขอ้ความใหอ้าจารย ์
ผูร้้องเรียนภายใน 2 วนัหลงักระทาํผิด ยื่นขอ้ร้องเรียนผ่านหัวหน้างานปกครองฯ ซ่ึงหัวหน้างานปกครองฯ
พิจารณาความผดิในขั้นแรกพร้อมเสนอช่ือคณะกรรมการสอบสวน 3 คน ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจาํชั้น อาจารย ์
ท่ีปรึกษา อาจารยฝ่์ายปกครอง/อาจารยผ์ูร้้องเรียน-ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ส่งขอ้มูลผา่นรองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา
เพื่อขออนุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาล 
 3.  เอกสารการยืน่ขอ้ร้องเรียน  ประกอบดว้ย 
      3.1 บนัทึกการแจง้ขอ้ร้องเรียน 
      3.2 บนัทึกขอ้ความนกัศึกษาท่ีถูกยืน่ขอ้ร้องเรียน 
      3.3 บนัทึกขอ้ความผูย้ืน่ขอ้ร้องเรียน (กรณีท่ีจาํเป็น) 
 4.  เอกสารท่ีนาํเสนอผลการสอบสวนขอ้เทจ็จริง  ประกอบดว้ย 
      4.1 บนัทึกขอ้ความปะหนา้ถึงผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาล 
      4.2 รายงานการสอบสวน 
      4.3 บนัทึกคาํใหก้ารของนกัศึกษา 
      4.4 คาํสัง่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน 
      4.5 ขอ้ร้องเรียน 
      4.6 เร่ืองเดิม (ถา้มี) 
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ระเบียบเพิม่เตมิตามประกาศของวทิยาลยัพยาบาลประปกเกล้า จนัทบุรี 
 

ระเบียบการอยู่หอพกั 
 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของการอยูร่่วมกนัจึงกาํหนดระเบียบหลกัเกณฑข์อง
วิทยาลยั    ตามระเบียบการอยูห่อพกั ขอ้38 และ 39  (ตามคู่มือปฏิบติัการจดัการศึกษาสาํหรับวิทยาลยัในสงักดั
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ.2552) ดงัน้ี 
 หลกัการพจิารณานักศึกษาเข้าพกัในหอพกัของวทิยาลยั 
 1.  เป็นนกัศึกษาของวิทยาลยั 
 2.  นกัศึกษามีความประพฤติดี 
 3.  หลกัเกณฑท่ี์อยูน่อกเหนือจาก (1) หรือ (2) ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 

  

 ข้อปฏิบัติระหว่างอยู่หอพกัของวทิยาลยั 
 1.  รักษาหอพกัใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
 2.  จดัเตียงนอน เคร่ืองใช ้และเส้ือผา้ใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 3.  รักษาความสะอาดบริเวณทัว่ไป  บริเวณวิทยาลยัและหอพกั 
 4.  ดูแลรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มบริเวณหอพกัและบริเวณวิทยาลยั 
 5.  รักษาความสงบเรียบร้อย 
 6.  ปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัหอพกัตามท่ีวิทยาลยักาํหนด 
   
ระเบียบของหอพกัตามทีว่ทิยาลยักาํหนดมีดังนี ้ 
  นกัศึกษาท่ีพกัในหอพกั ตอ้งมีหนา้ท่ีในการรักษาความสะอาดของสถานท่ี และส่ิงของใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย  เพื่อเป็นการรักษาอาคารสถานท่ีอนัเป็นทรัพยสิ์นส่วนรวมใหค้งทนถาวร และฝึกความเป็นคนมี
ระเบียบวินยัในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น   ฉะนั้นนกัศึกษาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
  1)  ไม่นาํบุคคลภายนอกเขา้ไปในหอพกั 
  2)  ไม่ออกไปภายนอกบริเวณหอพกัเกินจากร้ัวหอพกัหลงั 22.00 น. 
  3)  ก่อนออกจากหอ้งนอนหากใส่ชุดนอน หรือนุ่งกางเกงขาสั้นใหส้วมเส้ือคลุมทุกคร้ัง  
  4)  นักศึกษาชายให้เข้ามาทาํงานทีห่อพกัได้เฉพาะบริเวณห้อง Book bank  และให้ออกจากหอพกัไม่
เกนิ 22.00 น. หากมีความจาํเป็นตอ้งอยูท่าํงานต่อใหข้ออนุญาตอาจารยเ์วรเป็นรายบุคคล และรายงานตวักบั
อาจารยเ์วรก่อนออกจากหอพกั 
  5)  หอ้งพกัแต่ละหอ้งจะตอ้งมีหวัหนา้หอ้ง 1 คน   เลือกโดยนกัศึกษาของแต่ละหอ้งมีหนา้ท่ีดูแล
รับผดิชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ความสะอาด   และแจง้ซ่อมส่ิงของชาํรุด 
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  6)  นกัศึกษาทุกคนตอ้งรับผดิชอบเกบ็ท่ีนอน ทาํเตียง คลุมเตียง และดูแลใหเ้ตียงเป็นระเบียบ
เรียบร้อย    ก่อนเวลา 08.00 น. ของทุกวนั 
  7)  นกัศึกษาทุกคนตอ้งรักษาความสะอาดของเตียง  ใตเ้ตียง หอ้งนอนและบริเวณหนา้หอ้ง 
ใหส้ะอาด หา้มท้ิงเศษผง หรือเทนํ้าทางหนา้ต่างระเบียง 
  8)  เกบ็รองเทา้วางใหเ้ป็นระเบียบบนชั้นวางรองเทา้ท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้
  9)  หา้มจุดยากนัยงุ  เทียนไข หรือส่ิงท่ีเป็นส่ือในการท่ีจะทาํใหเ้กิดอคัคีภยัในหอพกั  
  10)  หา้มใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าใดๆ ในหอ้งพกั ยกเวน้การชาร์จแบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ  โดยนักศึกษา
ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิม่ตามทีว่ทิยาลยักาํหนด 
  11)  เกบ็เส้ือผา้ หนงัสือ กระเป๋าเดินทาง และของใชต่้าง ๆ ใหเ้ป็นระเบียบ  หา้มวางของบน 
หลงัตูเ้ส้ือผา้เพราะจะทาํใหตู้ช้าํรุดได ้ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  12)  ซกัผา้ในหอ้งซกัลา้ง  ไม่แช่ผา้ท่ีอ่างลา้งหนา้ในหอ้งนํ้า  
  13)  ใหต้ากผา้บริเวณท่ีตากผา้ท่ีวิทยาลยัจดัเตรียมไวใ้ห ้ หา้มตากผา้ในหอ้งนอน หนา้ต่าง  ประตู   
มุง้ลวดประตูหนา้ต่าง  ระเบียงหนา้หอ้ง    
  14)  ไม่ประกอบอาหารในหอ้งนอน  ทาํความสะอาดภาชนะใหเ้รียบร้อยทุกคร้ังหลงัรับประทาน
อาหาร  ห้ามเทเศษอาหารทิง้ อ่างล้างหน้าในห้องนํา้ และ ในถังขยะในห้องนํา้ห้องส้วม  เพราะวิทยาลยัใชร้ะบบ
การบาํบดันํ้าเสีย  จะทาํใหเ้กิดการอุดตนัและเสียหายไม่สามารถใชง้านได ้
  15)  ใชน้ํ้ า-ใชไ้ฟอยา่งประหยดั ห้ามเปิดนํา้  ไฟฟ้า  พดัลมทิง้ไว้หากไม่มีนักศึกษาอยู่ 
  16)  นกัศึกษาตอ้งช่วยกนัดูแลรักษาความสะอาดบริเวณรอบๆหอพกัใหส้ะอาดอยูต่ลอดเวลา หากพบ
เศษกระดาษ หรือส่ิงของต่างๆ  ใหเ้กบ็ท้ิงถงัขยะ 
  17)  งดส่งเสียง หรือทาํเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
  18)  สวดมนต ์และกล่าวคาํปฏิญาณตน ทุกวนัอาทิตย-์วนัพฤหสับดี เวลา  19.00 น. ท่ีหอ้ง 
สวดมนตโ์ดยมีนกัศึกษาชั้นปีสูงสุดเป็นผูน้าํสวดมนตแ์ละกล่าวคาํปฏิญาณตน 
  19)  นกัศึกษาตอ้งดูแลสภาพแวดลอ้มของหอ้งพกั หอพกั ใหส้ะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
อยูเ่สมอ เม่ือปิดภาคการศึกษา  นกัศึกษาตอ้งเกบ็เตียง คลุมเตียง และเกบ็ของใชเ้ขา้ตูใ้หเ้รียบร้อย 
  20)  เม่ือปิดภาคการศึกษาที ่3 ของทุกปีการศึกษา ให้นักศึกษาเกบ็ของใช้ออกจากตู้  โต๊ะ เตียง  
ให้หมด  พบัทีน่อน และคลุมผ้าให้เรียบร้อย ของใชท่ี้จาํเป็นตอ้งใชใ้นปีการศึกษาต่อไป ใหเ้กบ็ใส่กล่องและฝาก
ไวใ้นหอ้งเกบ็ของท่ีอาจารยแ์ม่บา้นจดัเตรียมไวใ้ห ้โดยให้ฝากได้คนละ 1 กล่อง เกบ็ขยะ  ทาํความสะอาดหอ้งให้
เรียบร้อยก่อนกลบับา้น 
  21)  อาจมีการเปล่ียนแปลงการจดันกัศึกษาเขา้หอ้งพกัทุกปีการศึกษาตามความเหมาะสม       
        22)  การพบญาติ   พบญาติท่ีหอ้งรับแขก นกัศึกษาหญิงใส่กระโปรง  รองเทา้รัดสน้หรือหุม้สน้  ห้าม
ใส่รองเทา้แตะ  ไม่ส่งเสียงดงัรบกวนหรือก่อความรําคาญแก่ผูอ่ื้น  หรือแสดงกิริยาท่ีไม่เรียบร้อยในระหวา่งพดูคุย
กบัผูม้าเยีย่ม  และไม่นาํอาหารมารับประทานในหอ้งรับแขก 
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  23)  การเยีย่มผูป่้วยในโรงพยาบาล   เม่ือนกัศึกษาตอ้งการเยีย่มผูป่้วยในโรงพยาบาล จะตอ้งขอ
อนุญาตจากอาจารยผ์ูป้กครองหรืออาจารยเ์วรก่อน  โดยเขียนใบอนุญาตตามแบบฟอร์ม ใหไ้ปเยีย่ม ตั้งแต่เวลา 
12.00-18.00 น.  เม่ือไปถึงตึกผูป่้วย ใหน้กัศึกษาแสดงใบอนุญาตเขา้เยีย่มต่อหวัหนา้ตึกหรือพยาบาลประจาํตึก
ก่อนเขา้เยีย่มผูป่้วย 
 

ระเบียบการเข้า- ออกวทิยาลยั 
 1.   ตอ้งขออนุญาตเซ็นออกจากอาจารยแ์ม่บา้น อาจารยป์กครอง หรืออาจารยเ์วรก่อนออกทุกคร้ัง 
 2.  อนุญาตใหอ้อกไดใ้นวนัหยดุ  วนัท่ีไม่มีชัว่โมงเรียน  เท่านั้น 
 3.  แต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบการเขา้ออกของวิทยาลยั 
      3.1  กลบับ้าน  แต่งชุดนกัศึกษาหรือชุดสูทวิทยาลยั  ติดเขม็เคร่ืองหมายวิทยาลยั ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น 
      3.2  ไปตลาด ใหแ้ต่งชุดนกัศึกษา หรือ แต่งชุดพละพร้อมเส้ือวอลม์ใหถู้กตอ้งตามระเบียบ     กรณีไป
ออกกาํลงักายท่ีสวนสาธารณะหนา้วิทยาลยัใหใ้ส่เส้ือท่ีมีตราสญัญลกัษณ์ของวิทยาลยั กางเกงวอลม์ดาํหรือนํ้าเงิน  
สวมถุงเทา้-รองเทา้ผา้ใบสีขาว ไม่เหยยีบสน้ 
 4 .  เวลาในการเขา้-ออกวิทยาลยั     วนัจนัทร์-ศุกร์     ตั้งแต่ 16.00 -18.00  น.  
                 วนัเสาร์-อาทิตย ์ ตั้งแต่   08.00 -12.00 น. และ 13.00 -18.00 น. 
 5.  นกัศึกษาตอ้งเซ็นช่ือ ออก – เขา้ หอพกัลงใน สมุดเซ็นช่ือ เขา้- ออก ท่ีวิทยาลยัจดัเตรียมไวใ้หท่ี้ 
ตึกรับแขกทุกคร้ัง 
 6.  ไม่อนุญาตให้ออกในวนัทีมี่กจิกรรม  กจิกรรมพเิศษ และ ช่ัวโมง self study ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจาก
อาจารยผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง   
 7.  นกัศึกษาจะตอ้งกลบัเขา้หอพกั ดงัน้ี 
      7.1 เวรเชา้/วนัท่ีมีเรียน  จะตอ้งเขา้วิทยาลยัก่อนเวลา 18.00 น. ของวนัก่อนหนา้ท่ีข้ึนเวรเชา้/ 
มีเรียน 
      7.2 เวรบ่าย  ตอ้งเขา้วิทยาลยัก่อนเวลา 13.00 น. ของวนัท่ีข้ึนเวรบ่าย 
      7.3 เวรดึก  ตอ้งเขา้วิทยาลยัก่อนเวลา 18.00 น. ของวนัท่ีข้ึนเวรดึก 
 8.  นกัศึกษาท่ีเขา้หอพกัชา้กวา่ท่ีวิทยาลยักาํหนดคือ หลงั18.00 น. โดยไม่ไดแ้จง้ใหอ้าจารยเ์วรทราบ
เหตุผล(ท่ีสาํคญั) ล่วงหนา้ จะไดรั้บโทษตามกฏระเบียบของวิทยาลยั   
      ในกรณีท่ีนกัศึกษาไม่สามารถกลบัเขา้หอพกัไดต้ามเวลาท่ีกาํหนด ตอ้งแจง้ใหอ้าจารยเ์วรทราบ
ล่วงหนา้ทุกคร้ัง  เบอร์โทรศพัทห์มายเลข 0-3933-0073 , 0-3931-1494 , 0-3932-4379, 0-3932-5781  ต่อเบอร์
ภายในตามเวลาดงัน้ี     
  เวลา   07.00 – 18.00 น.   ต่อ  222    และตอ้งเขา้สู่กระบวนการพจิารณาสอบขอ้เทจ็จริง    โดยหาก
พบวา่นกัศึกษาเขา้หอชา้ดว้ยเหตุผลท่ีไม่เหมาะสม    จะพจิารณาความผดิตามระเบียบของวทิยาลยั 
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 9.  หากนกัศึกษามีความจาํเป็น ไม่สามารถกลบัเขา้หอพกัไดใ้นช่วงเวลาท่ีกาํหนดและทราบล่วงหนา้ ให้
ทาํบนัทึกขอ้ความขออนุญาตต่อ/อาจารยป์กครอง หรือรองผูอ้าํนวยการฝ่ายกิจการนกัศึกษา  และตอ้งไดรั้บ
อนุญาตก่อน 
 10. นกัศึกษาท่ีมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งออกจากหอพกัใน  ช่วงเวลาหลงั 18.00 – 08.00 น.  
ใหน้กัศึกษาขออนุญาตจากอาจารยเ์วรเป็นราย ๆไป   และตอ้งเซ็นออกตามเวลาจริงท่ีนกัศึกษาออกโดยมีอาจารย์
เวรเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 11.  นกัศึกษาท่ีตอ้งอยูเ่กบ็ประสบการณ์ หรือใชเ้วรบนหอผูป่้วย เรียนเสริม หรือซ่อมเสริม  ใหเ้ขา้ 
หอพกัก่อนเวลา 18.00 น. และปฏิบติัตามระเบียบการเขา้-ออกวิทยาลยั 
 

ระเบียบการลา 
 การลาป่วยและลากิจ  นักศึกษาลาได้ไม่เกนิร้อยละ 20 ของเวลาเรียนแต่ละวชิา และใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 1.  การลาภาคทฤษฎ ี  
      1.1  การลาป่วย  ควรรีบแจง้การป่วยทนัทีโดยนกัศึกษาเอง หรือผูรู้้เห็น เพื่อใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือใน
การดูแลเบ้ืองตน้ ถา้ลาเกิน 2 วนั ตอ้งมีใบรับรองแพทยป์ระกอบการลาดว้ย  และใหน้กัศึกษาหรือเพื่อนท่ี 
รู้เห็นแจง้การลาป่วยกบัเพื่อนท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการเขา้เรียนของนกัศึกษา  เพื่อรายงานใหอ้าจารยผ์ูส้อนแต่ละ
วิชาทราบต่อไป   โดยส่งใบลาป่วยทนัทหีลงัส้ินสุดการลาป่วย เขียนใบลา  1 ใบ  ใหอ้าจารยแ์ม่บา้น/อาจารย์
ปกครอง เซ็นอนุญาตก่อน แลว้ใหอ้าจารยผ์ูส้อน/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชา  และอาจารยป์ระจาํชั้นเซ็นอนุญาต  
จากนั้นถ่ายเอกสารใบลา 1 ใบ  ส่งใบลาตวัจริงใหอ้าจารยป์ระจาํชั้น   สาํเนาใบลาใหอ้าจารยผ์ูส้อน/อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบวิชา  ถา้ลาหลายวิชาใหถ่้ายเอกสารใบลาใหอ้าจารยผ์ูส้อน/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาใหค้รบทุกวิชา 
       1.2  การลากิจ  ตอ้งลาดว้ยตนเอง โดยส่งใบลากจิล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั (ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน)   เขียน
ใบลา 1 ใบ   ใหอ้าจารยผ์ูส้อน/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาเซ็นอนุญาตใหค้รบทุกรายวิชา  ต่อจากนั้นใหอ้าจารย์
ประจาํชั้นเซ็น  แลว้ถ่ายเอกสารใบลาใหอ้าจารยผ์ูส้อน/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาใหค้รบทุกรายวิชา      ส่งใบลาตวั
จริงใหอ้าจารยป์ระจาํชั้น   ในกรณีขออนุญาตออกจากหอพกันาํสาํเนาใบลาท่ีไดรั้บการอนุญาตจากอาจารยท่ี์
เก่ียวขอ้งแลว้มาแสดงต่ออาจารยแ์ม่บา้น/อาจารยป์กครอง/อาจารยเ์วร  
  

 2.  การลาภาคปฏิบัต ิ  
      2.1  การลาป่วย  ควรรีบแจง้การป่วยทนัทีโดยนกัศึกษาเอง หรือผูรู้้เห็น เพื่อใหไ้ดรั้บการช่วยเหลือใน
การดูแลเบ้ืองตน้  ถา้ลาเกิน 2 วนั ตอ้งมีใบรับรองแพทยป์ระกอบการลาดว้ย  และใหน้กัศึกษาหรือเพื่อนท่ีรู้เห็น
แจง้การลาป่วยกบัเพื่อนท่ีฝึกปฏิบติังานอยูใ่นแหล่งฝึกเดียวกนั  เพื่อใหร้ายงานอาจารยนิ์เทศ   หวัหนา้เวร  หวัหนา้
หอผูป่้วยทราบต่อไป  โดยส่งใบลาป่วยทนัทหีลงัส้ินสุดการลาป่วย  เขียนใบลา 1 ใบ  ใหอ้าจารยแ์ม่บา้น /อาจารย์
ปกครองเซ็นอนุญาตก่อน   แลว้ใหอ้าจารยนิ์เทศ  และอาจารยป์ระจาํชั้นเซ็นอนุญาต  จากนั้นถ่ายเอกสารใบลา 1 
ใบ  ส่งใบลาตวัจริงใหอ้าจารยป์ระจาํชั้น  สาํเนาใบลาใหอ้าจารยผ์ูนิ้เทศ   ถา้ลาหลาย 
แหล่งฝึกใหถ่้ายเอกสารใบลาใหอ้าจารยผ์ูนิ้เทศใหค้รบทุกแหล่งฝึก  
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       2.2  การลากิจ ตอ้งลาดว้ยตนเอง โดยส่งใบลากจิล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั (ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน)   เขียน
ใบลา 1 ใบ ใหอ้าจารยผ์ูนิ้เทศเซ็นอนุญาตใหค้รบทุกแหล่งฝึก  ต่อจากนั้นใหอ้าจารยป์ระจาํชั้นเซ็น  แลว้ถ่าย
เอกสารใบลาใหอ้าจารยผ์ูนิ้เทศใหค้รบทุกแหล่งฝึก ส่งใบลาตวัจริงใหอ้าจารยป์ระจาํชั้น ในกรณีขออนุญาตออก
จากหอพกันาํสาํเนาใบลาท่ีไดรั้บการอนุญาตจากอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งแลว้มาแสดงต่ออาจารยแ์ม่บา้น/อาจารย์
ปกครอง/อาจารยเ์วร  
หมายเหตุ สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีการเจบ็ป่วยหากตอ้งการกลบัไปพกัท่ีบา้นตอ้งใหผู้ป้กครองมารับกลบั และ 
  ผูป้กครองตอ้งเขียนบนัทึกการขอรับนกัศึกษากลบัไปดูแลท่ีบา้นก่อนทุกคร้ัง   
       ผู้มีอาํนาจให้นักศึกษาลาป่วย  ลากจิ  ได ้ มีดงัน้ี 
       1.  อาจารยนิ์เทศหรือผูดู้แลการฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษา อนุญาตใหล้าไดค้ร้ังละไม่เกิน 2 วนั 
       2.  หวัหนา้ฝ่ายหรือเทียบเท่าท่ีรับผดิชอบในการดูแลนกัศึกษาของวทิยาลยัอนุญาตใหล้าได ้
คร้ังละไม่เกิน 3 วนั  กรณีลาป่วยจะตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์นบมาพร้อมดว้ย 
       3.  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลหรือหวัหนา้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับฝึกปฏิบติังานอนุญาตใหล้าได ้
คร้ังละไม่เกิน  5  วนั  กรณีลาป่วยจะตอ้งมีใบรับรองแพทยแ์นบมาพร้อมดว้ย 
       4.  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัอนุญาตใหล้าไดน้อกเหนือจาก 1, 2 หรือ 3 แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
       5.  ผูอ้าํนวยการสถาบนัพระบรมราชชนกอนุญาตใหน้กัศึกษาลาไดเ้ฉพาะการลาท่ีเกินอาํนาจของ 
ผูอ้าํนวยการวทิยาลยั แต่ไม่เกิน 2 ปี ถา้เกินจากน้ีใหเ้สนอปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติั 
 

 3.   การลาพกัการศึกษา   กระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
       1.  ถูกเกณฑห์รือระดมเขา้รับราชการทหารกองประจาํการ 
       2.  ไดรั้บทุนแลกเปล่ียนนกัศึกษาระหวา่งประเทศ หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงวิทยาลยัพยาบาลสมควร 
สนบัสนุน 
       3.  เจบ็ป่วย ตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานานเกินร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด แต่ไม่เกิน 1 ปี 
การศึกษา โดยมีใบรับรองแพทยแ์ละไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
       4.  เม่ือนกัศึกษามีเหตุจาํเป็นส่วนตวั อาจยืน่คาํร้องขอพกัการศึกษาไดไ้ม่เกิน 1 ภาคการศึกษา 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
       5.  การลาพกัการศึกษาในกรณีขอ้ 1-4 นกัศึกษาตอ้งยืน่คาํร้องต่อผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาล 
ภายใน 15 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีมีความจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษา 
       6.  ในกรณีท่ีนกัศึกษามีเหตุจาํเป็นตอ้งลาพกัการศึกษาเกินกวา่ 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่ติดต่อกนัใหย้ืน่
คาํร้องขอพกัการศึกษาตามขอ้ 5 
       7.  ในกรณีท่ีนกัศึกษาไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษา ใหน้บัเวลาท่ีพกัอยูใ่นระยะเวลาการศึกษาดว้ย   
ยกเว้น นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษาในขอ้ 1 และขอ้ 2 
       8.  ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษา ใหต้ดัเงินอุดหนุนการศึกษา และนกัศึกษาตอ้ง 
ชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของวิทยาลยัพยาบาลเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
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       9.  นกัศึกษาท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้าพกัการศึกษา  เม่ือจะกลบัเขา้มาศึกษาต่อจะตอ้งยืน่คาํร้องขอก 
ลบัเขา้ศึกษาต่อผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลก่อนกาํหนดชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 1 สปัดาห์ 
 
       ผู้มีอาํนาจอนุญาตให้นักศึกษาลาพกัการศึกษา  ไดด้งัน้ี 
       1.  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาล อนุญาตใหล้าพกัไดไ้ม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
       2.  ผูอ้าํนวยการสถาบนัพระบรมราชชนก อนุญาตใหล้าพกัไดเ้ฉพาะการลาท่ีเกินอาํนาจของ 
ผูอ้าํนวยการไดไ้ม่เกิน 2 ปี ถา้เกินจากน้ีใหเ้สนอปลดักระทรวงสาธารณสุขอนุมติั 
 
       การให้พกัการศึกษา  จะกระทาํไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 
       1.  ตั้งครรภ ์หรือคลอดบุตร  ใหผู้อ้าํนวยการวิทยาลยัอนุมติัใหพ้กัการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ี 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัเห็นชอบ 
       2.  กระทาํความผดิทางวนิยัและไดรั้บโทษใหพ้กัการเรียน ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
ความผดิและการลงโทษทางวินยัและหลกัเกณฑก์ารสอบสวนและการลงโทษ 
 
       การลาออก   ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
       1.  ใหน้กัศึกษายืน่ใบลาออกต่อผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาล โดยความยนิยอมของบิดามารดา 
หรือผูป้กครอง  ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการลาศึกษาต่อไม่ตอ้งใหบิ้ดามารดาหรือผูป้กครองใหค้วาม 
ยนิยอมกไ็ด ้
       2.  ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลมีอาํนาจในการอนุมติัใหน้กัศึกษาลาออก และใหมี้ผลนบัตั้งแต่ 
วนัท่ีผูอ้าํนวยการวิทยาลยัพยาบาลอนุมติัใหล้าออก 
 

ระเบียบการใช้ห้องสมุด 

 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุด  
 อาจารยป์ระจาํขา้ราชการ-เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาพยาบาลของวิทยาลยั 

 การทาํบัตรสมาชิก 
 1.  ผูมี้สิทธ์ิยมืหนงัสือตอ้งมีบตัรสมาชิกหอ้งสมุด  ในการทาํบตัรสมาชิกหอ้งสมุดใชรู้ปถ่ายขนาด   
1 น้ิว   จาํนวน 2 รูป 
 2.  บุคคลภายนอกไม่มีสิทธ์ิยมืหนงัสือ 
 3.  บตัรสมาชิกท่ีไม่ติดรูปถ่ายไม่มีสิทธ์ิยมื 
 4.  บตัรสมาชิกหาย ตอ้งการขอทาํใหม่ ตอ้งเสียค่าปรับฉบบัละ 30 บาท 
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 ระเบียบการยมื 
 1.  ทุกคร้ังท่ียมืและคืนหนงัสือ ตอ้งนาํบตัรสมาชิกหอ้งสมุดมาดว้ย 
 2.  ตอ้งยมืหนงัสือดว้ยตนเอง และหา้มใชบ้ตัรผูอ่ื้นยมื 
 3.  หนงัสือช่ือเร่ืองเดียวกนั  ผูแ้ต่งคนเดียวกนั มีสิทธ์ิยมืติดต่อกนัได ้2 คร้ัง 
 4.  ผูท่ี้ไม่ส่งคืนหนงัสือตามกาํหนดเวลา จะไม่มีสิทธ์ิยมืหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ  
 5.  สิทธิในการยมื  นกัศึกษา  ขา้ราชการ  และเจา้หนา้ท่ี  ยมืได้ไม่เกนิ 5 เล่ม 
 6.  ส่ิงพิมพท่ี์ใหย้มื 
      6.1  หนงัสือตาํราทัว่ไป นกัศึกษา  ยมืไดน้าน  1 สปัดาห์/เล่ม 
      6.2  วารสารเยบ็เล่ม  นกัศึกษายมืไดน้าน 7 วนั/เล่ม 
      6.3  วารสารเล่มปลีก ฉบบัล่วงเวลา นกัศึกษา  ยมืไดน้าน 3 วนั/เล่ม 
       6.4  รายงานวิจยั,  วิทยานิพนธ์นกัศึกษา  ยมืไดน้าน 7 วนั/เล่ม 
       6.5  หนงัสืออา้งอิงและวารสารเล่มปลีก ฉบบัใหม่  ใหอ่้านเฉพาะภายในหอ้งสมุดเท่านั้น 
 7.  อตัราการปรับ 
       7.1  หนงัสือตาํราและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ปรับวนัละ 1 บาท/เล่ม 
       7.2  รายงานวิจยั วิทยานิพนธ์ วารสารเยบ็เล่มปรับวนัละ 5 บาท/เล่ม 
       7.3  หนงัสือหายหรือชาํรุด  ผูย้มืตอ้งซ้ือหนงัสือมาชดใชห้รือชาํระเงินเป็น 2 เท่าของราคา 
หนงัสือ 
 8.  การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งสมุด 
       8.1  ลงทะเบียนการใชใ้นสมุดทะเบียนการใชค้อมพิวเตอร์ท่ีหอ้งสมุดวิทยาลยั 
       8.2  นกัศึกษา 1 คน  จะใชไ้ดน้านคร้ังละ 30 นาที 
       8.3  ไม่อนุญาตใหใ้ชพ้ิมพง์าน  เล่นเกมส์  แชท  และปรับเปล่ียนการตั้งค่าอ่ืน ๆ ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

 
ระเบียบการใช้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประเภทของการให้บริการ 
 1.  การขอยมือุปกรณ์และส่ือการสอน 
 2.  การบอกเบิกวสัดุ/อุปกรณ์ 
 3.  การจดัเตรียมการประชุม 
 4.  การขอใชบ้ริการทัว่ไป 
 5.  รายงานการใหบ้ริการ 
 6.  การแจง้ใหท้ราบ 
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การใช้บริการ 
 1.  ผูข้อใชบ้ริการแจง้ความประสงคข์อใชบ้ริการโดยใชแ้บบฟอร์มตามประเภทของการใชบ้ริการ                       
กรอกแบบฟอร์มใหส้มบูรณ์แลว้ยืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ีบริการ 
 2.  การยมืของ ใหส่้งคืนตามเวลาท่ีกาํหนดเพื่อการตรวจเช็คและเป็นผลประโยชน์ของผูย้มืรายถดัไป
 3.  หากพบความเสียหายระหวา่งการใช ้ขอความกรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีในวนัท่ีส่งคืนดว้ย 
 4.  การใช ้sound lab และหอ้งคอมพิวเตอร์ ขอใหอ้าจารยผ์ูรั้บผดิชอบวิชาส่งตารางการใชห้อ้ง             
ผา่นเจา้หนา้ท่ี 

 รายการส่ือและอุปกรณ์ทีใ่ห้ยมื 

ลาํดับ รายการ สําหรับนักศึกษา เฉพาะวนัศุกร์ 
ที ่  วนัต่อวนั 3 วนั 7 วนั คืนวนัจนัทร์ 
1 มว้นวิดีโอวิชาการ     
2 มว้นวิดีโอทัว่ไป     
3 มว้นเทป     
4 แผน่สไลด ์     
5 ภาพพลิก     
6 แผน่ประดิษฐอ์กัษรสาํเร็จรูป     
7 เคร่ืองเล่นวิดีโอ     
8 เคร่ืองเล่นเทป     
9 เคร่ืองฉายสไลด ์     

 
หมายเหตุ    นอกเหนือจากน้ีใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ี  ส่งคืนชา้กวา่กาํหนดตอ้งเสียค่าปรับตามท่ีแผนกเทคโนโลย ี
                    กาํหนดไว ้
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ระเบียบการแต่งกาย 
 1.  การแต่งกายชุดนักศึกษา 
  นักศึกษาหญงิ 

-  สวมเส้ือขาวแขนสั้น ปกเช้ิต ดา้นหลงัมีจีบทบตรงกลาง ขนาด 1 น้ิว  แขนเส้ือไม่สั้นเกินไป
และขนาดเส้ือไม่คบัเกินไป   ติดเขม็เคร่ืองหมายวิทยาลยัพยาบาลท่ีอกดา้นซา้ย  ติดกระดุมโลหะของวิทยาลยั
พยาบาล  ติดตุง้ต้ิงท่ีปกเส้ือดา้นซา้ย   ติดป้ายช่ือใตเ้ขม็เคร่ืองหมายวิทยาลยั 
   -  กระโปรงสีดาํ แบบส่ีช้ิน ยาวคลุมเข่าและไม่เกินกลางน่อง  ไม่บานเกินไปและไม่แคบเกินไป   
ผา้ไม่มีลวดลาย ไม่มนั ไม่โปร่งบาง 
   -  คาดเขม็ขดัสีดาํ  มีหวัเขม็ขดัเป็นโลหะเคร่ืองหมายสถาบนั 
   -  สวมรองเทา้หุม้สน้สีดาํ  แบบสุภาพ สน้สูงไม่เกิน 2 น้ิว 
 
 

 
  
  
 



 16

นักศึกษาชาย 
 

-  สวมเส้ือขาวแขนสั้น หรือแขนยาว ปกเช้ิต ติดเขม็เคร่ืองหมายวิทยาลยัพยาบาลท่ีหนา้อก
ดา้นซา้ย  แขนเส้ือไม่สั้นเกินไปและขนาดเส้ือไม่คบัเกินไป  ผกูเนกไทสีดาํ (กรณีสวมเส้ือแขนยาวตอ้งไม่พบัแขน
เส้ือ)  

-  ติดป้ายช่ือใตเ้ขม็เคร่ืองหมายวิทยาลยั 
   -  สวมกางเกงสีดาํทรงและแบบสุภาพ   
   -  คาดเขม็ขดัสีดาํ มีหวัเขม็ขดัเป็นโลหะเคร่ืองหมายสถาบนั 
   -  สวมถุงเทา้สีดาํหรือสีกรมท่า  รองเทา้หุม้สน้สีดาํ   แบบสุภาพ   
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2.  การแต่งกายชุดฝึกปฏิบัตงิานบนหอผู้ป่วย 
 
  นักศึกษาหญงิ 

- เคร่ืองแบบฟ้า-ขาว ตามแบบท่ีวิทยาลยัพยาบาลกาํหนด สวมถุงเทา้ขาว  รองเทา้หุม้สน้              
สีขาว  แบบสุภาพ 
   -     ติดป้ายช่ือท่ีหนา้อกซา้ย   
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นักศึกษาชาย 
   -  สวมเส้ือปกฮาวายสีขาว ผา่หลงั กระเป๋า 2 ใบ กลางกระเป๋ามีเกลด็ซอ้น 3 เกลด็ 
   -  สวมกางเกงสีดําทรงสภุาพ  
   -  สวมถุงเทา้สีดาํ รองเทา้หุม้สน้สีดาํ  แบบสุภาพ   
   -  ติดป้ายช่ือหนา้อกซา้ย 
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3. การแต่งกายชุดฝึกปฏิบัตงิาน (สีฟ้า) อนามัยชุมชน   
     
   -  นกัศึกษาหญิงและชายแต่งกายตามแบบท่ีวิทยาลยัพยาบาลกาํหนด  สวมรองเทา้หุม้สน้     สีดาํ 
แบบสุภาพ  โดยนกัศึกษาชายสวมถุงเทา้สีดาํ 
   -   ติดเขม็ตราวิทยาลยัหนา้อกซา้ยและติดป้ายช่ือใตเ้ขม็ตราวิทยาลยั 
 

 

 
 
 
 

 
 

  



 20

4.  การแต่งชุดพละศึกษา 

   นกัศึกษาหญิงและชายใส่ชุดวอลม์ตามแบบท่ีวิทยาลยักาํหนด โดยใส่ชายเส้ือไวด้า้นในกางเกง
ใหเ้รียบร้อย   ใส่รองเทา้พละหุม้สน้สีขาว   และสวมถุงเทา้สีขาว  และติดป้ายช่ือหนา้อกดา้นซา้ย 
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5.  การแต่งกายเมื่ออยู่ในวทิยาลยั 
 
  5.1  เม่ือเรียนหนงัสือ ใหใ้ส่ชุดนกัศึกษา ติดเขม็เคร่ืองหมายท่ีอกดา้นซา้ย ติดป้ายช่ือใตเ้ขม็
เคร่ืองหมาย  หรือแต่งเคร่ืองแบบฝึกปฏิบติังาน  หรือใส่ชุดตามสถานการณ์ท่ีอาจารยผ์ูส้อนแจง้ใหท้ราบ 
  5.2  เม่ือมีกิจธุระจาํเป็นตอ้งประสานงานเก่ียวกบัการศึกษาบนหอผูป่้วยใหใ้ส่ชุดฝึกปฏิบติังานเท่านั้น 
  5.3  เม่ือพบผูม้าเยีย่มท่ีตึกรับแขก   ติดต่องานท่ีอาคารต่าง ๆซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการ   หากไม่ไดแ้ต่ง
กายดว้ยชุดนกัศึกษา หรือ เคร่ืองแบบฝึกปฏิบติังาน ใหแ้ต่งกายสุภาพเรียบร้อย นกัศึกษาหญิงนุ่งกระโปรง ใส่เส้ือ
แบบสุภาพและทบัชาย  ใส่รองเทา้รัดสน้หรือหุม้สน้   นกัศึกษาชายใส่กางเกงขายาวแบบสุภาพ   
หา้มใส่กางเกงยนีส์   ใส่เส้ือแบบสุภาพและทบัชาย   กรณีใส่ชุดพละ ตอ้งแต่งใหถู้กตอ้งตามระเบียบ 
  5.4  การไปพบแพทยเ์พื่อตรวจโรค  ใหแ้ต่งเคร่ืองแบบออกนอกสถานท่ี หรือเคร่ืองแบบ  
ฝึกปฏิบติังาน (ยกเวน้กรณีฉุกเฉิน) 
  5.5  เม่ือออกนอกวิทยาลยัไปแลว้มีความจาํเป็นตอ้งเขา้มาในวิทยาลยั ไม่วา่จะดว้ยกิจธุระเร่ืองใด   
ตอ้งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย   และหากจาํเป็นตอ้งเขา้หอพกั   ตอ้งแต่งดว้ยเคร่ืองแบบนกัศึกษา และตอ้งขอ
อนุญาตจากอาจารยแ์ม่บา้น อาจารยฝ่์ายปกครอง หรืออาจารยเ์วรก่อนเขา้หอพกัและรายงานเม่ือกลบัออกมาจาก
หอพกัทุกคร้ัง 
 


