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ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 วันที่ 2560)
เรื่ อง ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญการปกครองตนเองของนักศึกษา พ.ศ. 2559
เพื่อให้การดาเนิ นชีวติ ของนักศึกษาภายในหอพักดาเนินไปอย่างมีความสุ ข เรี ยบร้อยและเป็ นไปตามระเบียบ
ของสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2552 โดยมติที่ประชุม
กรรมการร่ างธรรมนูญการปกครองของนักศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
จึงให้วางข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
มาตรา 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า ข้อบังคับว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พ.ศ.
2559
มาตรา 2 ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ประธานธรรมนูญนักศึกษาประกาศข้อบังคับและมีอานาจออกระเบียบเพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้

หมวดที่ 1 บททั่วไป
มาตรา 4 ในข้อบังคับนี้
“ธรรมนูญ” หมายความว่า ระเบียบและ ข้อบังคับที่นกั ศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
(ราชบัณฑิตยสถาน, )
“วิทยาลัย” หมายความว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
“คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา” หมายความว่ากลุ่มของนักศึกษาซึ่ งมาจากตัวแทนของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี ทาหน้าที่ในการกากับดูแลและตรวจสอบให้นกั ศึกษาทุกคนปฏิบตั ิตามระเบียบของธรรมนูญ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและบุคคลที่เข้ามาอยูใ่ นหอพักของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
“ระเบียบของวิทยาลัย” หมายความว่าระเบียบทัว่ ไปและระเบียบการอยูห่ อพัก ระเบียบการแต่งกาย การ
ติดต่อสื่ อสาร การรักษาสุ ขภาพ
“วินยั และการรักษาวินยั ” หมายความว่า ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรื อประกาศ ซึ่ งถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
ของสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2552และ/หรื อระเบียบ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
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หมวดที่ 2 นักศึกษา
มาตรา 5 สิ ทธิและหน้าที่ของนักศึกษา
(1)นักศึกษามีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียมกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและระเบียบของวิทยาลัยและมี
ความเสมอภาคที่จะได้รับความยุติธรรมและผลประโยชน์ร่วมกัน
(2)นักศึกษามีหน้าที่ปฏิบตั ิและรักษาระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของวิทยาลัยอย่างเคร่ งครัด
(3)ให้ความร่ วมมือต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา แม่บา้ นและอาจารย์เวร
รักษาการณ์
(4)ปฏิบตั ิตามธรรมนูญนักศึกษา ในกรณี ที่เห็นว่าการปฏิบตั ิตามธรรมนูญนักศึกษาเป็ นการไม่ชอบธรรม
ให้เสนอต่อคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา เพื่อพิจารณาดาเนินการแก้ไขหรื อขอยกเลิก โดยผ่านธรรมนูญ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี ซึ่งนักศึกษาเข้าชื่อไม่ต่ากว่าร้อยละ 75 ของนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ในปี การศึกษา
นั้นๆ
(5)นักศึกษามีสิทธิ เสรี ภาพเท่าเทียมกันในการเสนอข้อร้องเรี ยนตามช่องทางรับคาร้องเรี ยนของวิทยาลัย

หมวดที่ 3 คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา
มาตรา 6 ระเบียบ ข้อบังคับใดก็ตามแต่ ตามมติของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา ซึ่ งถูกกาหนดให้เป็ น
ธรรมนูญการปกครองของนักศึกษาอาจซ้ ากับระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2552และ/หรื อระเบียบวิทยาลัยได้
มาตรา 7 สภาผูแ้ ทนนักศึกษา
คุณสมบัติธรรมนูญนักศึกษา
1.เป็ นนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
2.มีภาวะผูน้ า กล้าตัดสิ นใจและมีเหตุผล
3.พูดจาฉะฉาน ชัดเจน สามารถสื่ อสารกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี ได้
4.มีความกล้าแสดงออก
5.มีทศั นคติที่ดีต่อสถาบันการศึกษา ต่อวิชาชีพ
6.มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม
7.มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์วทิ ยาลัยคือ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา เอื้ออาทร เพื่อมุ่งมัน่ แทนคุณแผ่นดิน
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(1)สภาผูแ้ ทนนักศึกษาประกอบด้วยสมาชิกคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาซึ่งได้รับเลือกจาก
นักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยเลือกจากอัตราส่ วน 15:1 (หมายถึงจานวนนักศึกษา:สมาชิกสภาผูแ้ ทนนักศึกษา
โดยที่ส่วนที่เกิน 7 คน ให้ปัดเป็ น 1 คน)
มาตรา 8 สมาชิกภาพของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา
สมาชิกภาพในคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาย่อมสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(1) ถูกลงโทษทางวินยั ตามระเบียบของสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2552 ตั้งแต่โทษระดับ 2 ขึ้นไป
(2)ไม่เข้าประชุมติดต่อกันเกิน 2 ครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ
(3)จบการศึกษา
(4)ลาออกจากการศึกษา
มาตรา 9 คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษามีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1)เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการตามธรรมนูญหรื อความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาโทษทาง
วินยั ที่กาหนดไว้ในธรรมนูญ
(2)ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับหรื อข้อปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติและเอื้อ
อาทรต่อกันฉันท์พี่นอ้ ง
(3)พิทกั ษ์ไว้ซ่ ึงสิ ทธิและผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของวิทยาลัยและของนักศึกษา
(4)เชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริ งในการพิจารณานโยบายและการดาเนินการเรื่ องหนึ่งเรื่ องใด
ของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาตามที่เห็นว่าจาเป็ น
(5)ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาทุกคนที่อยูใ่ นหอพักได้ทราบและเข้าใจถึงธรรมนูญนักศึกษา
(6)ประชุมสมัยสามัญทุก ๆ 3เดือนและ/หรื อประชุมสมัยวิสามัญตามกรณี ไป
(7)การประชุมแต่ละครั้งสมาชิกต้องมีอย่างน้อย 3 ใน4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
มาตรา 10 ประธานธรรมนูญนักศึกษาชั้นปี ที่3 มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1)ควบคุม ดาเนินกิจกรรมของสภาผูแ้ ทนนักศึกษาให้เป็ นไปตามธรรมนูญของนักศึกษา
(2)เป็ นประธานในการประชุมของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา
(3)เป็ นผูแ้ ทนของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาในกิจการภายนอกตามที่วทิ ยาลัยเสนอ
(4)พิจารณาโทษและตัดสิ นผูป้ ระพฤติผดิ ธรรมนูญร่ วมกับคณะกรรมการธรรมนูญ
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มาตรา 11 เลขานุการธรรมนูญนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1)จัดเตรี ยมระเบียบวาระการประชุมและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา
และการประชุมอื่นๆของสภาผูแ้ ทนนักศึกษา
(2) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษากับอาจารย์ละเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย
(3) รวบรวมเอกสารของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาและทาหน้าที่ธุรการอื่นๆของ
คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ แสดงเอกสารหลักฐานต่อที่ประชุม
มาตรา 12 สมาชิกคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) เข้าร่ วมประชุมและลงมติในการประชุมคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา
(2) พิทกั ษ์ไว้ซ่ ึงสิ ทธิและผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ของวิทยาลัยและของนักศึกษาโดยเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา
(3) มีสิทธิ ร่วมดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาตามที่บญั ญัติไว้ใน
ธรรมนูญนักศึกษาฉบับนี้
(4) พิจารณาโทษผูป้ ระพฤติผิดธรรมนูญ
มาตรา 13 การพิจารณาโทษผูป้ ระพฤติผดิ ธรรมนูญจะกระทาโดยเลขานุการสภาผูแ้ ทนนักศึกษารวบรวม
ข้อมูลที่ได้มาจาก
1) การพบเห็นกระทาผิดด้วยตนเอง
2) จากการสุ่ มตรวจความสะอาดภายในหอพักโดยคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา ร่ วมกับ
นักศึกษาเวรหอพักและอาจารย์เวรรักษาการณ์โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเดือนละ 1 ครั้ง
3) จากการรายงานโดยอาจารย์เวรรักษาการณ์/ แม่บา้ นและนักศึกษาที่อยูใ่ นหอพัก
นาเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่ องเพื่อพิจารณาแก่ประธานและที่ประชุมคณะกรรมการ
ธรรมนูญนักศึกษา ทุก 3 เดือน หรื อกรณี ฉุกเฉิ นเร่ งด่วนสามารถนัดประชุมกรณี วสิ ามัญได้
มาตรา 14 การประชุมของคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาจะต้องเป็ นการประชุมโดยเปิ ดเผยและเป็ นไป
ตามระเบียบการประชุมของวิทยาลัย
มาตรา 15 มติของที่ประชุมคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาให้เป็ นไปตามเสี ยงข้างมาก ภายหลังจากสภา
ผูแ้ ทนนักศึกษาได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในแต่ละครั้งเรี ยบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลการประชุมโดยการ
ติดประกาศให้นกั ศึกษาทุกคนทราบทัว่ กัน
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หมวด 4 หมวดระเบียบปฏิบัติ
มาตรา 16 การเสนอขอแก้ไขหรื อเพิ่มเติมธรรมนูญฉบับนี้ จะกระทาได้เมื่อสมาชิกสภาผูแ้ ทน
นักศึกษาเห็นชอบร่ วมกันอย่างน้อย 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
มาตรา 17 ระเบียบปฏิบตั ิการอยูร่ ่ วมกันในหอพัก

(1) ระเบียบปฏิบัตเิ กีย่ วกับความสะอาดภายในหอพัก
1. จัดตารางเวรทาความสะอาดประจาวัน โดยจะมีวนิ ยั นักศึกษาตรวจดูความสะอาด ทุกวันพุธที่ 3 ของ
เดือน หากห้องพักใดไม่สะอาดในครั้งที่ 1จะถูกกล่าวตักเตือน และหากครั้งต่อไป พบว่าห้องพักไม่
สะอาดจะให้บาเพ็ญประโยชน์ ในหอพัก ทั้งรายบุคคลและทั้งห้อง ในอาทิตย์น้ นั
2. ภายในห้องพักต้องมีอุปกรณ์ทาความสะอาด ได้แก่ ไม้กวาด ที่ตกั ผง ไม้ถูพ้นื
3. ภายในห้องพักต้องมีม่านหน้าต่างและหรื อม่านประตู
4. ไม่เก็บตะกร้าเสื้ อผ้าหรื อของอื่นๆไว้ใต้เตียง ยกเว้นของที่เก็บไว้ในกล่องเรี ยบร้อย ได้แค่ 1 ลัง
5. ภายในตูเ้ สื้ อผ้า พับเก็บเสื้ อผ้าให้เรี ยบร้อย
6. ต้องมีกุญแจล็อคประจาตูเ้ สื้ อผ้าของตนเอง
7. จัดของภายในห้องให้เป็ นสัดส่ วนไม่วางของบนหลังตูเ้ สื้ อผ้า
8. ตากผ้าบริ เวณราวตากผ้าเท่านั้น ไม่ตากผ้าบริ เวณขอบหน้าต่างหรื อหน้าห้องพักบริ เวณระเบียง
9. จัดรองเท้าเข้าชั้นให้เรี ยบร้อย โดยแบ่งเป็ นชั้นตามประเภทของรองเท้า
10. ปิ ดไฟฟ้ า ปิ ดพัดลมทุกครั้งเมื่อออกจากห้องและไม่มีใครอยูใ่ นห้องแล้ว
11. ในกรณี ไฟฟ้ าดับห้ามใช้เทียนไขหรื อตะเกียง
12. รับประทานอาหารในห้องพักได้แต่ตอ้ งรักษาความสะอาด กาหนดเวลาแค่ 21.00 น. ถ้าพบครั้งแรก
ตักเตือน ครั้งต่อไปกักบริ เวณ 2 สัปดาห์
13. คลุมผ้าคลุมเตียงให้เรี ยบร้อยทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องพัก
14. ห้ามนาของมีค่าทุกชนิ ดไว้ในหอพัก เช่น เครื่ องประดับที่มีค่ากรณี ที่นาเก็บไว้ที่หอพักให้เก็บล็อค
กุญแจให้มิดชิด ถ้าสู ญหายทางวิทยาลัยไม่รับผิดชอบ
15. ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดในหอพัก
16. ห้ามใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในห้องพัก ยกเว้นพัดลมเพดานของวิทยาลัย พัดลมตั้งโต๊ะ ไดร์ เป่ าผม
คอมพิวเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะและ อนุญาตให้ใช้สะพานไฟ ที่มีมาตราฐานอุตสาหกรรมหากใช้เสร็ จ
แล้ว ควรถอดปลัก๊ แล้วเก็บให้เรี ยบร้อย
17. ร่ วมกันประหยัดน้ าโดยปิ ดน้ าให้สนิททุกครั้งหลังการใช้น้ าในห้องน้ าและห้องสุ ขา
18. ไม่ควรพูดคุยเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
19. การกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในหอพัก
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(2) ระเบียบวาระเกีย่ วกับการแต่ งกาย
2.1การแต่งกาย
1. ชุ ดนักศึกษา
1.1 ชุ ดนักศึกษาหญิง
-กระโปรงไม่ส้ นั ต้องยาวเลยเข่าลงมา
-เสื้ อนักศึกษาไม่รัดรู ป
-สวมเสื้ อทับชั้นใน
-ติดป้ ายชื่อที่อกเสื้ อข้างซ้าย ตุง้ ติ้งวิทยาลัยที่คอปกเสื้ อข้างซ้าย เข็มตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัยที่
อกเสื้ อข้างขวา และกระดุมวิทยาลัยให้เรี ยบร้อย
-สวมเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
-รองเท้าผ้าใบสี ขาวมีเชือกผูกสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่1 และรองเท้าคัทชูหวั
ตัดสี ดาส้นรองเท้าเป็ นส้นตึก สู งไม่ต่ากว่า 1 นิ้วสาหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2-4
1.2 ชุ ดนักศึกษาชาย
-เสื้ อนักศึกษาติดป้ ายชื่ อที่อกเสื้ อข้างซ้าย ซ้าย เข็มตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัยที่อกเสื้ อข้างขวา
-กางเกงนักศึกษาชายต้องเป็ นกางเกงสแลกซ์สีดา ไม่ใส่ ขาเดฟ
-สวมเข็มขัดตราสัญลักษณ์วิทยาลัย
-รองเท้าคัทชูสีดาไม่แฟชัน่ ไม่หวั แหลม
-นักศึกษาชายควรดูแลบุคลิกภาพของตนเองให้สะอาดเรี ยบร้อย เช่น การโกนหนวดเครา
การตัดผม
หมายเหตุ ชุดนักศึกษาตามระเบียบที่วทิ ยาลัยกาหนด สามารถใส่ ออกไปข้างนอกวิทยาลัยในที่ต่างๆได้
ทั้งหมด
2. ชุ ดฝึ กปฏิบัติงาน
-ชุดปฏิบตั ิงานบนตึกผูป้ ่ วย (ชุดฟ้ า-ขาว) หญิง
1. กระโปรงสี ฟ้าต้องยาวคลุมเข่าและ เอี๊ยมสี ขาวต้องยาวกว่ากระโปรงสี ฟ้าอย่างน้อย 3 นิ้ว
ฟุต และรี ดชุดให้เรี ยบร้อย
2. ไม่แต่งหน้าที่จดั เกินไป ได้แก่ กรี ดขอบตา ใส่ big eye ติดขนตาปลอม ฯลฯ
3. ผมยาวให้มดั รวบ เก็บผมด้านหน้าติดกิ๊บให้เรี ยบร้อย กิ๊บติดหมวกสี ขาว
4. ไม่ใส่ เครื่ องประดับทุกชนิ ด ยกเว้น นาฬิกาข้อมือสี สุภาพ (สี ดา สี น้ าตาล สี เงิน)
5. รองเท้าพยาบาลเชือกสี ขาว สะอาด
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-ชุดปฏิบตั ิงานบนตึกผูป้ ่ วย ชาย
1.กางเกงนักศึกษาชายต้องเป็ นกางเกงสแลกซ์สีดา ไม่ใส่ ขาเดฟ
2.เสื้ อขึ้นฝึ กปฏิบตั ิงานติดป้ ายชื่อที่อกเสื้ อข้างซ้าย ซ้าย เข็มตราสัญลักษณ์วทิ ยาลัยที่อกเสื้ อ
ข้างขวาและติดหมายเลขชั้นปี ที่ปกเสื้ อด้านซ้าย
3.รองเท้าคัทชูสีดาไม่แฟชัน่ ไม่หวั แหลม
-ชุดปฏิบตั ิงานชุมชน
1. มัดผมเรี ยบตึงติดเน็ทให้เรี ยบร้อย
2. ชุดกระโปรงไม่ส้ นั ต้องยาวเลยเข่าลงมา
3. ไม่ใส่ เครื่ องประดับทุกชนิ ด ยกเว้น นาฬิกาข้อมือสี สุภาพ ได้แก่ สี ดา สี น้ าตาล สี ขาว
4. รองเท้าหุม้ ส้น มีส้นประมาณ 1 นิ้วสี ดาสวมถุงเท้า
ชุ ดลาลอง
1. เสื้ อสี สุภาพ และไม่รัดรู ป
2. กรณี ผมยาวไม่ปล่อยผมออกไปข้างนอก ต้องมัดรวบผมให้เรี ยบร้อย
3. กางเกงขายาวสี สุภาพ ไม่รัดรู ป ไม่มีลวดลาย เช่น สี ดา สี กรม สี เทา, กางเกงสแล็ค สี ดา สี น้ าตาล
4. รองเท้า (ขึ้นอยูก่ บั สถานที่และเวลา)
-สวมรองเท้าแตะ วันเวลาราชการสามารถใส่ ได้ต้ งั แต่เวลา16.00 น.เป็ นต้นไป ยกเว้น เสาร์ อาทิตย์ หรื อวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์ ต่างๆ ที่สามารถใส่ ได้ตลอดทั้งวัน
-สวมรองเท้าหุม้ ส้น เวลาติดต่องานราชการ หรื อร่ วมกิจกรรมที่อาคารเรี ยน และวันเวลา
ราชการ
หมายเหตุ ชุดลาลองสามารถใส่ ออกข้างนอกวิทยาลัยได้ในพื้นที่ สามแยกไฟแดงถึงโบสถ์คริ สตจักรสระบุรี
เท่านั้น
2.2 เวลาเข้า - ออกหอพัก
1. วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ออกได้ต้ งั แต่เวลา 15.00 น – 19.00 น.
2. วันศุกร์ ออกได้ต้ งั แต่เวลา 15.00 น – 20.00 น. โดยสวมเสื้ อผ้าเป็ นเสื้ อรุ่ นหรื อเสื้ อเถาว์รหัสที่มีตรา
สัญลักษณ์วทิ ยาลัย
3. วันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุด ออกได้ต้ งั แต่เวลา 08.30 น. – 19.00 น.
4. นักศึกษาที่กลับบ้าน หากต้องการมาหาเพื่อนหรื อทาธุระในหอพักต้องใช้ระเบียบการเยี่ยมญาติ ไม่มี
สิ ทธิเข้ามาในหอพัก หากต้องการเข้าหอพักต้องเซ็นชื่อเข้าหอพักในสมุดกลับบ้าน เมื่อเสร็ จสิ้ นธุ ระ
ก็เซ็นออกจากหอพักตามปกติ และต้องใส่ ชุดนักศึกษาเท่านั้น
หมายเหตุ ชุดลาลองออกได้ถึงเวลา 19.00 น. แต่ถา้ เป็ นชุ ดนักศึกษาออกได้ถึงเวลา 19.00
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2.3 การเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์
2.4.1 วันจันทร์ – วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ สวดมนต์ยาว
2.4.2 วันศุกร์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 เข้าห้องพระเวลา 20.00น. และวันเสาร์ สวด
มนต์ส้ นั และเข้าห้องพระเวลาปกติเวลา 19.00 น.
2.4.3 สวดมนต์เวลา 19.00 น. โดยต้องมาก่อนเวลา 15 นาที คือ เวลา 18.45 น.
2.4.4 การแต่งกายสวมเสื้ อสุ ภาพพอดีตวั ไม่รัดรู ป คอไม่กว้าง ใส่ กระโปรงนักศึกษา ชายเสื้ อ
เข้าในกระโปรง รองเท้ารัดส้น มัดผมรวบตึงด้วยยางสี ดา ไม่ปล่อยผมข้างหน้า ติดกิ๊บดาตัวเล็ก
ไม่ใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสี สุภาพ ได้แก่ สี ดา สี น้ าตาล สี เงิน (ไม่ใช่
นาฬิกาแฟชัน่ ที่มีลวดลาย)จัดรองเท้าให้เป็ นระเบียบ ผูช้ ายจะต้องสวมถุงเท้าทุกครั้งในการเข้า
ห้องพระ
2.4.5 นัง่ พับเพียบ ตัวตรงหลังตรง จัดแถวตรงกัน ห้ามพูดคุย
2.4.6 สวดมนต์เสี ยงดังและพร้อมเพรี ยง
2.4.7 ห้ามใช้เครื่ องมือสื่ อสารและขณะเข้าห้องพระ
2.4.8 นักศึกษาผูห้ ญิงชั้นปี ที่ 1 และ 2 ต้องใส่ กระโปรงเพื่อฝึ กความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและ
เป็ นการความอดทนจนกว่าคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาจะพิจารณาเห็นสมควรให้แต่งกาย
ชุดลาลองกางเกงสุ ภาพโดยกาหนดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ กรณี มีนกั ศึกษาเจ็บป่ วย จะมีการตรวจเยีย่ มโดยนักศึกษาเวรและเถาว์รหัสของนักศึกษาคนนั้นๆ
การสวดมนต์ส้ นั ตามดุลยพินิจของอาจารย์เวรประจาหอพักในวันนั้น
2.4 การเข้าเวรหอพัก
หน้าที่ของนักศึกษาเวรหอพัก
-มารับเวรก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
-นักศึกษาเวรรับ-ส่ งเวรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
-นักศึกษาหมุนเวียนกันตามที่ผจู ้ ดั เวรเป็ นคนกาหนดโดยที่นกั ศึกษาทุกคนจะต้องเข้าเวรหอพัก
-ประชาสัมพันธ์ให้นกั ศึกษาภายในหอพักนักศึกษา
-เชิญธงชาติในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น.
-ดูแลรับจ่ายพัสดุและจดหมายและความสะอาดบริ เวณที่รับส่ งจดหมาย
-ดูแลความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยภายใต้ถุนหอพัก (ปิ ดไฟ-ปิ ดพัดลม ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและ
สังเกตบุคคลภายนอกที่เข้ามาบริ เวณหอพักนักศึกษา)
-ดูและอุปกรณ์วสั ดุ ความเรี ยบร้อยภายในห้องเวร เช่น กุญแจ เอกสารต่างๆ ชุดการแสดงพร้อมลง
บันทึกยืมคืนอย่างถูกต้อง
-นักศึกษาเวรนาสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง
-ดูแลและตรวจสอบการเซ็นชื่อและแสกนลายนิ้วมือเข้าออกหอพัก

9

-ดูแลและติดตามอาการของนักศึกษาที่เจ็บป่ วย
-บันทึกสมุดรายงานนักศึกษาเวรหอพัก รายงานเหตุการณ์ทวั่ ไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
-รายงานอุปกรณ์ชารุ ดภายในหอพักให้อาจารย์เวรหรื ออาจารย์แม่บา้ นหอพักทราบเพื่อทาการแก้ไข
และซ่อมแซม
การแต่งกายเข้าเวรหอพัก
1.นักศึกษาเวร (หญิง)
-ใส่ ชุดสุ ภาพ (เสื้ อคอปกหรื อเสื้ อที่มีกระดุมผ่าหน้าสี สุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า)
-รองเท้าหุม้ ส้นหรื อคัชชูสีดา
-มัดผมเรี ยบร้อยไม่ปล่อยผม
2.นักศึกษาเวร (ชาย)
-ใส่ ชุดสุ ภาพ (กางเกงนักศึกษาชายต้องเป็ นกางเกงสแลกซ์สีดา ไม่ใส่ ขาเดฟ เสื้ อเชิ้ตแขน
ยาวมีกระดุมผ่าหน้าสี สุภาพ)
-รองเท้าคัชชูสีดา สวมถุงเท้า
หมายเหตุ 1.การเข้าเวรวันธรรมดาเวลา 08.30-08.30 ของวันรุ่ งขึ้น
การเข้าเวรวันเสาร์ -อาทิตย์ เวรเช้าเวลา 08.30-16.30 น. เวรบ่าย 16.30-08.30 น. ของวันรุ่ งขึ้น
2.ในกรณี ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงนักศึกษาจะต้องอยูเ่ วรหอพักเพิ่มอีก 3 เวร
3.ถ้ามีขอ้ เสนอแนะโปรดแจ้งอาจารย์แม่บา้ นหรื ออาจารย์เวรผูด้ ูแลหอพัก
4. ถ้ามีนกั ศึกษาเวรลืมมาเข้าเวรหรื อมาสายนักศึกษาชั้นปี ที่4 หรื อ ชั้นปี ที่ 3 รายงานอาจารย์เวร
และบันทึกลงในสมุดเหตุการณ์ดว้ ยเพื่อการพิจารณาโทษต่อไป
2.6 การกลับบ้าน
2.6.1 กลับบ้านต้องส่ งใบสรุ ปการกลับบ้านโดยการรวบรวมจากประธานชั้นปี ส่ งล่วงหน้า 3 วันใน
วันและเวลาทาการที่อาจารย์ประจาชั้น
2.6.2 แต่งกายด้วยชุดวอร์มวิทยาลัยหรื อชุดนักศึกษากลับบ้านได้แต่ตอ้ งแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบการแต่งกายของวิทยาลัย
2.6.3 ออกจากหอพักได้ต้ งั แต่เวลา 15.00 น.-18.00 น. และลงชื่อในสมุดกลับบ้านให้เรี ยบร้อยก่อน
ออกจากหอพัก (เข้า-ออกหอพักกรณี พิเศษต้องเขียนบันทึกข้อความขออนุ ญาตผ่านรองผูอ้ านวยการกลุ่ม
ภารกิจด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ล่วงหน้าก่อนหรื อต้องมีการลงชื่อในสมุดออกจากหอพักกรณี พิเศษ)
กรณี ที่เรี ยนหรื อฝึ กปฏิบตั ิงานเกินเวลา 18.00 น. ถ้าต้องการกลับบ้านให้แจ้งอาจารย์เวรหอพักอนุ ญาตก่อน
เวลาออกหอพัก
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2.6.4 การกลับเข้าหอพักของชั้นปี ที่ 1 เข้าหอพักก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อมาพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
ส่ วนชั้นปี ที่ 2, 3 และ 4 กลับเข้าหอพักก่อนเวลา 18.00 น. และลงชื่อกลับเข้าหอให้เรี ยบร้อย หากมี
เหตุจาเป็ นที่ไม่สามารถกลับเข้าหอพักภายในเวลาที่กาหนดให้แจ้งอาจารย์เวรประจาหอพักรับทราบ
หมายเหตุ ในกรณี ที่กรณี ฉุกเฉิ นกลับหอพักเกินเวลาที่กาหนดจะต้องโทรแจ้งอาจารย์เวรหอพักก่อนเวลา
14.00 น.
2.7 การส่ งผ้า
2.7.1 1 สัปดาห์ ปี 1 และ ปี 4 ส่ งวันอังคารและวันพฤหัสบดี ครั้งละไม่เกิน 9 ชิ้น ส่ วน ปี 2 และ ปี 3
ส่ งวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ครั้งละไม่เกิน 9 ชิ้น
2.7.2 ส่ งผ้าซัก ตั้งแต่เวลา 07:00 - 09.00 น. ส่ งผ้ารี ดก่อนเวลา 12.00 น. และรับผ้า ตั้งแต่เวลา 16
:00 - 18.00 น.
2.7.3 โรงซักรี ดปิ ดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
2.7.4 ห้ามส่ งชุดชั้นใน ถุงเท้า ผ้าถุง
หมายเหตุ ในการส่ งผ้าซักที่ร้านข้างนอกวิทยาลัยให้ส่งผ้าก่อนเวลา 18.30 น. และรับผ้าก่อน 22.00 น.
2.8 การเยีย่ มญาติ
2.8.1 เวลาเรี ยนห้ามญาติเยีย่ ม วันเวลาราชการเยีย่ มได้ต้ งั แต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. และ เวลา
15.30 น.-18.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดเยีย่ มได้ต้ งั แต่เวลา 08.30 น.-18.00 น. บริ เวณศาลาที่นงั่ หน้า
หอพัก โดยแต่งกายสุ ภาพและแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ และกรณี ผปู้ กครองนารถเข้ามา สามารถจอด
รถได้ตามแนวศาลาที่นงั่
2.8.2 กรณี เยีย่ มญาติที่อยูบ่ นโรงพยาบาลในเวลาราชการควรต้องขออนุ ญาตจากแม่บา้ น และใส่ ชุด
นักศึกษานอกเวลาขออนุ ญาตอาจารย์เวรรักษาการณ์ และใส่ ชุดสุ ภาพ เยีย่ มครั้งละไม่เกิน 1 ชัว่ โมง เยีย่ มตาม
ระเบียบของโรงพยาบาล

(3)วินัยในตนเองและมารยาทสังคม
3.1 การใช้พ้นื ที่ใต้ถุนหอและห้องพระ
3.1.1 ไม่เปิ ดวิทยุ โทรทัศน์ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ เสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น
3.1.2 ไม่พดู คุยเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่นในยามวิกาล
3.1.3 ปิ ดไฟฟ้ า ปิ ดพัดลมทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพระ
3.1.4 ต้องสารวมกริ ยามารยาทเมื่ออยูใ่ นห้องพระ
3.1.5 การอยูบ่ ริ เวณใต้ถุนหอพักและการใช้หอ้ งพระในยามวิกาลควรมีเพื่อนอยูห่ ลายๆคน
3.1.6 การเรี ยกประชุมนักศึกษากลุ่มใหญ่บริ เวณใต้ถุนหอและในห้องพระต้องแจ้งให้
แม่บา้ นทราบ และ ยามวิกาลจะอยูใ่ ต้หอพักไม่เกินเวลา 23.00 น.
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3.2 มารยาทการเข้า-ออกห้องพักต่างห้อง
3.2.1เคาะประตูทุกครั้ง พร้อมทั้งขออนุ ญาตก่อนเข้าห้อง เมื่อได้รับคาอนุ ญาตถึงจะสามารถ
เข้าห้องผูอ้ ื่นได้
3.2.2ปิ ดประตูทุกครั้งที่เข้า-ออก
3.3 การดื่มน้ าในอาคารหอพัก
3.3.1 การกดน้ าดื่มที่ช้ นั ล่างสุ ดควรแต่งกายด้วยชุดสุ ภาพ ห้ามสวมชุดนอนลงมาชั้นล่าง
เด็ดขาด
3.3.2ไม่ควรวางแก้วหรื อขวดน้ าทิง้ ไว้บนตูด้ ื่มน้ า
3.3.3ไม่ควรเทน้ าลวกบะหมี่ลงบนรางน้ าบนตูด้ ื่มน้ า
3.4 มารยาทในการอยูร่ ่ วมกันภายในหอพักนัก
3.4.1 ยิม้ ไหว้ ทักทาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ พี่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่สูงกว่า
4.1 การพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
พัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัยของทุกๆวันสุ ดท้ายของวันปิ ดเรี ยน ตั้งแต่เวลา 16.00-17.15 น. โดย
เวลา 16.00น.กรรมการเช็คชื่ อและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
เวลา 16.15 น. พัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
เวลา 17.00 น. กรรมการเดินตรวจดูแต่ละพื้นที่และเช็คชื่อและสรุ ปผลรายงานส่ งอาจารย์
เวรหอพักในวันนั้น
เวลา 17.15 น. เลิกพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
ข้ อควรปฏิบัติในการพัฒนาภูมิทศั น์ วทิ ยาลัย
4.1.1 ห้ามนัง่ ก้นติดพื้น
4.1.2 ห้ามคุยโทรศัพท์ขณะพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย นอกจากมีเหตุด่วนให้ขออนุญาตกรรมการ
การพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
4.1.3 ห้ามเยีย่ มญาติและห้ามนาเอกสารทุกชนิ ดลงไปอ่าน
4.1.4 ห้ามจับกลุ่มเกิน 5 คน
4.1.5 ให้นาอุปกรณ์ทาความสะอาดลงมาด้วยทุกครั้ง
4.1.6 ห้ามขึ้นหอพักขณะพัฒนาภูมิทศั น์วทิ ยาลัย
4.1.7 การแต่งกาย แต่งกายด้วยชุดลาลอง ไม่สวมเสื้ อรัดรู ป ใส่ กางเกงขายาวสี สุภาพเท่านั้น
สวมรองเท้าแตะ มัดผมรวบตึงด้วยยางสี ดา ไม่ปล่อยผมข้างหน้า ติดกิ๊บดาตัวเล็ก ไม่ใส่
เครื่ องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสี สุภาพ (ไม่ใช่นาฬิกาแฟชัน่ ที่มีลวดลาย)
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(4) บทลงโทษกรณีการกระทาผิดธรรมนูญหอพัก

มี 6 ระดับคือ
ก. ตักเตือนโดยคณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาแต่ละชั้นปี
ข. นาเสนอรายงานการวางแผนพัฒนาตนเองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในประเด็นที่ตนเองทาผิด เช่น ผิด
ธรรมนูญในประเด็นกลับเข้าหอพักช้ากว่าเวลาที่กาหนด แก่อาจารย์เวรรักษาการณ์ให้วา่ กล่าวตักเตือนและ
เขียนรายงาน
ค. บาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อหอพักนักศึกษาและห้องสมุดอย่างน้อย 3 วันโดยมีการลงบันทึก
การบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทุกครั้ง
ง.ในการทาผิดครั้งต่อไปบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อหอพักนักศึกษาและห้องสมุดเป็ นเวลา 7 วัน
โดยมีการลงบันทึกการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทุกครั้ง
จ . คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษามีมติให้เสนอเรื่ องแก่อาจารย์ฝ่ายปกครองเพื่อเรื่ องเข้าสู่ การ
สอบสวนของอาจารย์ซ่ ึ งได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการสอบสวนชั้นต้นให้พิจารณาโทษทางวินยั

4.1 กฎระเบียบการเข้าแถวเคารพธงชาติ
กฎระเบียบ
1) นักศึกษาต้องมาเซ็นชื่ อทุกครั้งให้เรี ยบร้อยก่อนเวลา 07:50 น. ที่อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องกิจการนักศึกษา
2) การมาเซ็นชื่อหลังเวลา 07:50 น. ถือว่ามาสาย และถ้าไม่มาเซ็นชื่อเข้าแถวถือว่าขาดการเข้าแถว
เคารพธงชาติ
3) ห้ามเซ็นชื่อแทนกัน ถ้าตรวจพบ นักศึกษามีโทษทางวินยั ระดับ 3
4) นักศึกษาเวรในแต่ละเวรต้องสรุ ปยอดนักศึกษา แล้วลงลายมือชื่อ เก็บแฟ้ มให้เรี ยบร้อย ก่อนเวลา
08:00 น. พร้อมมีธรรมนูญนักศึกษาแต่ละชั้นปี ตรวจทาน
5) หากมีธุระหรื อต้องไปพบแพทย์ กรุ ณาแจ้งนักศึกษาเวรประจาชั้นปี และเขียนแจ้งในใบเข้าออกหอ
กรณี พิเศษ
หมายเหตุ หากมีตารางเรี ยนที่ไม่สามารถเข้าแถวได้ ควรแจ้งให้ธรรมนูญทราบทุกชั้นปี และอาจารย์
ประจาชั้นแต่ละชั้นปี ยกเว้นวันสอบที่ไม่ตอ้ งเข้าแถว
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การพิจารณาโทษ
1) การเซ็นชื่อแทนกัน (นักศึกษาทั้งคู่)

2) ขาดการเข้าแถว 1 ครั้ง / เดือน
3) ขาดการเข้าแถว 2-3 ครั้ง / เดือน
4) ขาดการเข้าแถว 4-5ครั้ง / เดือน
5) ขาดการเข้าแถวมากกว่า 6 ครั้ง / เดือน

6) มาเข้าแถวสาย 1-2 ครั้ง / เดือน
7) มาเข้าแถวสาย 3-4 ครั้ง / เดือน
8) มาเข้าแถวสาย 5-6 ครั้ง / เดือน

9 มาเข้าแถวสายมากกว่า 7 ครั้ง / เดือน

โทษระดับ 3 (ตัด 5 คะแนน) และการบาเพ็ญประโยชน์
โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 บาเพ็ญ
ประโยชน์ที่ห้องสมุด เวลา 1 สัปดาห์
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2-4 บาเพ็ญประโยชน์
ที่พฒั นาความรับผิดชอบและระเบียบวินยั ในงานของ
วิทยาลัย เช่น อยูเ่ วรหอพัก
ตักเตือนและให้เข้าแถวตอนเย็น เวลา 1 สัปดาห์
ตักเตือน เข้าแถวตอนเย็น ทาความสะอาดอาคาร 10
เวลา 2 สัปดาห์
ตักเตือน เข้าแถวตอนเย็น ทาความสะอาดห้องน้ า
อาคาร 7 เวลา 4 สัปดาห์ โดยให้เลือกว่าจะทาชั้นไหน
โทษระดับ 3 (ตัด 5 คะแนน) และการบาเพ็ญประโยชน์
โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 บาเพ็ญ
ประโยชน์ที่ห้องสมุด เวลา 1 สัปดาห์
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2-4 บาเพ็ญประโยชน์
พัฒนาความรับผิดชอบและระเบียบวินยั ในงานของ
วิทยาลัย เช่น อยูเ่ วรหอพัก
ตักเตือน
ตักเตือน เข้าแถวตอนเย็น ทาความสะอาดอาคาร 10
เวลา 2 สัปดาห์
ตักเตือน พิจารณาโทษบาเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษา
พยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 บาเพ็ญประโยชน์ที่หอ้ งสมุด
เวลา 1 สัปดาห์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ช้ นั ปี ที่ 2-4
บาเพ็ญประโยชน์บนหอผูป้ ่ วยในตอนเช้าเวลา
05:00 น. – 07:00 น.
โทษระดับ 3

10)ในกรณี ที่มาเซ็นชื่ อแถวแต่ไม่มาเข้าแถว การพิจารณาโทษเช่นเดียวกับการขาดการเข้าแถว
11)ในกรณี ที่ไม่มีการเรี ยนการสอน ให้ขออนุญาตอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็ นรายกรณี

14

ความผิดทางวินยั ที่สภาผูแ้ ทนนักศึกษาต้องพิจารณา แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. ประพฤติผดิ ระเบียบในข้อที่ (1)และ(2) การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ตั้งแต่
ข้อ 1-25 ให้พิจารณาโทษ ระดับที่ ก-ฉ
2. ประพฤติผดิ ระเบียบในข้อที่ (3) วินยั ในตนเองและมารยาททางสังคมตั้งแต่ขอ้ 3.1-3.5.1 ให้
พิจารณาโทษ ระดับที่ ก-ฉ
ในกรณี ที่นกั ศึกษาประพฤติผิดวินยั นั้นเป็ นความผิดทางวินยั ที่กาหนดไว้ในระเบียบของสถาบัน
พระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในสังกัด พ.ศ. 2544 ต้องดาเนินการ
โดยอาจารย์ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่ระบุไว้ในคู่มือนักศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตร์ บณั ฑิตรุ่ นที่
33 แต่ช่องทางของการนาเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณาของอาจารย์สมารถมาจากมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษาตามข้อ (3) ฉ

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ลงชื่อ……………………………..
(………………………..………..)
อาจารย์ที่เข้ารวมการประชุม

ลงชื่อ………………………………
(………………………..………..)
อาจารย์ที่เข้ารวมการประชุม
ลงชื่อหัวหน้าธรรมชั้นปี ที่ 4 ……………………………………...รุ่ น 37
ลงชื่อหัวหน้าธรรมชั้นปี ที่ 3 ……………………………………..รุ่ น 38
ลงชื่อหัวหน้าธรรมชั้นปี ที่ 2 ……………………………………..รุ่ น 39
ลงชื่อหัวหน้าธรรมชั้นปี ที่ 1 ……………………………………..รุ่ น 40

