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ประกาศวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี                                                                                                                                                                                                               

(ฉบับปรับปรุงคร้ังที ่2 วนัที ่2560) 
เร่ือง ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยธรรมนูญการปกครองตนเองของนกัศึกษา พ.ศ. 2559 

เพื่อใหก้ารด าเนินชีวติของนกัศึกษาภายในหอพกัด าเนินไปอยา่งมีความสุข เรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ

ของสถาบนัพระบรมราชชนกวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั พ.ศ. 2552 โดยมติท่ีประชุม

กรรมการร่างธรรมนูญการปกครองของนกัศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2555 

จึงใหว้างขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

มาตรา 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยธรรมนูญนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พ.ศ. 

2559 

มาตรา 2 ขอ้บงัคบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 

มาตรา 3 ใหป้ระธานธรรมนูญนกัศึกษาประกาศขอ้บงัคบัและมีอ านาจออกระเบียบเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี 

หมวดที ่1   บททั่วไป 
มาตรา 4 ในขอ้บงัคบัน้ี 

      “ธรรมนูญ” หมายความวา่ ระเบียบและ ขอ้บงัคบัท่ีนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

(ราชบณัฑิตยสถาน,  ) 

      “วทิยาลยั” หมายความวา่วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

     “คณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา” หมายความวา่กลุ่มของนกัศึกษาซ่ึงมาจากตวัแทนของนกัศึกษาแต่ละ

ชั้นปี ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและตรวจสอบให้นกัศึกษาทุกคนปฏิบติัตามระเบียบของธรรมนูญ 

     “นกัศึกษา” หมายความวา่ นกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตและบุคคลท่ีเขา้มาอยูใ่นหอพกัของ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 

     “ระเบียบของวทิยาลยั” หมายความวา่ระเบียบทัว่ไปและระเบียบการอยูห่อพกั ระเบียบการแต่งกาย การ

ติดต่อส่ือสาร การรักษาสุขภาพ 

     “วนิยัและการรักษาวนิยั” หมายความวา่ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งหรือประกาศ ซ่ึงถือปฏิบติัตามระเบียบ

ของสถาบนัพระบรมราชชนกวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดั พ.ศ. 2552และ/หรือระเบียบ

ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
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หมวดที ่2   นักศึกษา 
มาตรา 5 สิทธิและหนา้ท่ีของนกัศึกษา 

     (1)นกัศึกษามีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกนัภายใตข้อบเขตของกฎหมายและระเบียบของวทิยาลยัและมี

ความเสมอภาคท่ีจะไดรั้บความยติุธรรมและผลประโยชน์ร่วมกนั 

     (2)นกัศึกษามีหนา้ท่ีปฏิบติัและรักษาระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆของวทิยาลยัอยา่งเคร่งครัด 

     (3)ใหค้วามร่วมมือต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา แม่บา้นและอาจารยเ์วร

รักษาการณ์ 

     (4)ปฏิบติัตามธรรมนูญนกัศึกษา ในกรณีท่ีเห็นวา่การปฏิบติัตามธรรมนูญนกัศึกษาเป็นการไม่ชอบธรรม

ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา เพื่อพิจารณาด าเนินการแกไ้ขหรือขอยกเลิก โดยผา่นธรรมนูญ

นกัศึกษาในแต่ละชั้นปีซ่ึงนกัศึกษาเขา้ช่ือไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 ของนกัศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปีในปีการศึกษา

นั้นๆ 

      (5)นกัศึกษามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนัในการเสนอขอ้ร้องเรียนตามช่องทางรับค าร้องเรียนของวทิยาลยั  

หมวดที ่3   คณะกรรมการธรรมนูญนักศึกษา 

มาตรา 6 ระเบียบ ขอ้บงัคบัใดก็ตามแต่ ตามมติของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา ซ่ึงถูกก าหนดใหเ้ป็น

ธรรมนูญการปกครองของนกัศึกษาอาจซ ้ ากบัระเบียบของสถาบนัพระบรมราชชนกวา่ดว้ยการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกดั พ.ศ. 2552และ/หรือระเบียบวทิยาลยัได ้

มาตรา 7 สภาผูแ้ทนนกัศึกษา 

คุณสมบัติธรรมนูญนักศึกษา 

1.เป็นนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  

2.มีภาวะผูน้ า กลา้ตดัสินใจและมีเหตุผล 

3.พดูจาฉะฉาน ชดัเจน สามารถส่ือสารกบันกัศึกษาแต่ละชั้นปีได ้

4.มีความกลา้แสดงออก 

5.มีทศันคติท่ีดีต่อสถาบนัการศึกษา ต่อวชิาชีพ 

6.มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม 

7.มีคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์วทิยาลยัคือ ซ่ือสัตย ์ตรงเวลา เอ้ืออาทร เพื่อมุ่งมัน่แทนคุณแผน่ดิน 
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   (1)สภาผูแ้ทนนกัศึกษาประกอบดว้ยสมาชิกคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาซ่ึงไดรั้บเลือกจาก

นกัศึกษาแต่ละชั้นปี โดยเลือกจากอตัราส่วน 15:1 (หมายถึงจ านวนนกัศึกษา:สมาชิกสภาผูแ้ทนนกัศึกษา 

โดยท่ีส่วนท่ีเกิน 7 คน ใหปั้ดเป็น 1 คน) 

มาตรา 8 สมาชิกภาพของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา 

     สมาชิกภาพในคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษายอ่มส้ินสุดลงเม่ือ 

      (1) ถูกลงโทษทางวนิยัตามระเบียบของสถาบนัพระบรมราชชนกวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกดั พ.ศ. 2552 ตั้งแต่โทษระดบั 2 ข้ึนไป 

   (2)ไม่เขา้ประชุมติดต่อกนัเกิน 2 คร้ังโดยไม่ทราบสาเหตุ 

    (3)จบการศึกษา 

       (4)ลาออกจากการศึกษา 

มาตรา 9 คณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

      (1)เสนอความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการตามธรรมนูญหรือความเห็นเก่ียวกบัการพิจารณาโทษทาง

วนิยัท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญ 

      (2)ใหค้วามเห็นชอบระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติและเอ้ือ

อาทรต่อกนัฉนัทพ์ี่นอ้ง 

     (3)พิทกัษไ์วซ่ึ้งสิทธิและผลประโยชน์ท่ีพึงมีพึงไดข้องวทิยาลยัและของนกัศึกษา 

     (4)เชิญผูเ้ก่ียวขอ้งมาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงในการพิจารณานโยบายและการด าเนินการเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด

ของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาตามท่ีเห็นวา่จ าเป็น 

      (5)ส่งเสริมใหน้กัศึกษาทุกคนท่ีอยูใ่นหอพกัไดท้ราบและเขา้ใจถึงธรรมนูญนกัศึกษา 

      (6)ประชุมสมยัสามญัทุก ๆ 3เดือนและ/หรือประชุมสมยัวสิามญัตามกรณีไป 

      (7)การประชุมแต่ละคร้ังสมาชิกตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ใน4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

มาตรา 10 ประธานธรรมนูญนกัศึกษาชั้นปีท่ี3 มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

      (1)ควบคุม ด าเนินกิจกรรมของสภาผูแ้ทนนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามธรรมนูญของนกัศึกษา 

      (2)เป็นประธานในการประชุมของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา 

      (3)เป็นผูแ้ทนของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาในกิจการภายนอกตามท่ีวทิยาลยัเสนอ 

      (4)พิจารณาโทษและตดัสินผูป้ระพฤติผดิธรรมนูญร่วมกบัคณะกรรมการธรรมนูญ 
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มาตรา 11 เลขานุการธรรมนูญนกัศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 (1)จดัเตรียมระเบียบวาระการประชุมและจดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา

และการประชุมอ่ืนๆของสภาผูแ้ทนนกัศึกษา 

(2) ประสานงานระหวา่งคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษากบัอาจารยล์ะเจา้หนา้ท่ีของวทิยาลยั 

(3) รวบรวมเอกสารของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาและท าหนา้ท่ีธุรการอ่ืนๆของ

คณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา ช้ีแจงระเบียบ ขอ้บงัคบั แสดงเอกสารหลกัฐานต่อท่ีประชุม 

มาตรา 12 สมาชิกคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 (1) เขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา 

 (2) พิทกัษไ์วซ่ึ้งสิทธิและผลประโยชน์ท่ีพึงมีพึงไดข้องวิทยาลยัและของนกัศึกษาโดยเสนอความ

คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา 

 (3) มีสิทธิร่วมด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาตามท่ีบญัญติัไวใ้น

ธรรมนูญนกัศึกษาฉบบัน้ี 

 (4) พิจารณาโทษผูป้ระพฤติผิดธรรมนูญ 

มาตรา 13 การพิจารณาโทษผูป้ระพฤติผดิธรรมนูญจะกระท าโดยเลขานุการสภาผูแ้ทนนกัศึกษารวบรวม

ขอ้มูลท่ีไดม้าจาก 

 1) การพบเห็นกระท าผดิดว้ยตนเอง 

 2) จากการสุ่มตรวจความสะอาดภายในหอพกัโดยคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษา ร่วมกบั

นกัศึกษาเวรหอพกัและอาจารยเ์วรรักษาการณ์โดยแจง้ให้ทราบล่วงหนา้เดือนละ 1 คร้ัง 

 3) จากการรายงานโดยอาจารยเ์วรรักษาการณ์/ แม่บา้นและนกัศึกษาท่ีอยูใ่นหอพกั 

 น าเสนอระเบียบวาระการประชุมเร่ืองเพื่อพิจารณาแก่ประธานและท่ีประชุมคณะกรรมการ

ธรรมนูญนกัศึกษา ทุก 3 เดือน หรือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถนดัประชุมกรณีวสิามญัได ้

มาตรา 14 การประชุมของคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาจะตอ้งเป็นการประชุมโดยเปิดเผยและเป็นไป

ตามระเบียบการประชุมของวิทยาลยั 

มาตรา 15 มติของท่ีประชุมคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก ภายหลงัจากสภา

ผูแ้ทนนกัศึกษาไดมี้มติรับรองรายงานการประชุมในแต่ละคร้ังเรียบร้อยแลว้ ใหแ้จง้ผลการประชุมโดยการ

ติดประกาศใหน้กัศึกษาทุกคนทราบทัว่กนั 
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หมวด 4    หมวดระเบยีบปฏิบัต ิ
มาตรา 16 การเสนอขอแกไ้ขหรือเพิ่มเติมธรรมนูญฉบบัน้ี จะกระท าไดเ้ม่ือสมาชิกสภาผูแ้ทน

นกัศึกษาเห็นชอบร่วมกนัอยา่งนอ้ย 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

มาตรา 17 ระเบียบปฏิบติัการอยูร่่วมกนัในหอพกั 

(1) ระเบียบปฏิบัตเิกีย่วกบัความสะอาดภายในหอพกั 
1. จดัตารางเวรท าความสะอาดประจ าวนั โดยจะมีวนิยันกัศึกษาตรวจดูความสะอาด ทุกวนัพุธท่ี 3 ของ

เดือน หากหอ้งพกัใดไม่สะอาดในคร้ังท่ี 1จะถูกกล่าวตกัเตือน และหากคร้ังต่อไป พบวา่หอ้งพกัไม่
สะอาดจะใหบ้ าเพญ็ประโยชน์ ในหอพกั ทั้งรายบุคคลและทั้งหอ้ง ในอาทิตยน์ั้น 

2. ภายในหอ้งพกัตอ้งมีอุปกรณ์ท าความสะอาด ไดแ้ก่ ไมก้วาด ท่ีตกัผง ไมถู้พื้น  
3. ภายในหอ้งพกัตอ้งมีม่านหนา้ต่างและหรือม่านประตู  
4. ไม่เก็บตะกร้าเส้ือผา้หรือของอ่ืนๆไวใ้ตเ้ตียง ยกเวน้ของท่ีเก็บไวใ้นกล่องเรียบร้อย ไดแ้ค่ 1 ลงั 
5. ภายในตูเ้ส้ือผา้ พบัเก็บเส้ือผา้ใหเ้รียบร้อย 
6. ตอ้งมีกุญแจล็อคประจ าตูเ้ส้ือผา้ของตนเอง 
7. จดัของภายในหอ้งให้เป็นสัดส่วนไม่วางของบนหลงัตูเ้ส้ือผา้  
8. ตากผา้บริเวณราวตากผา้เท่านั้น ไม่ตากผา้บริเวณขอบหนา้ต่างหรือหนา้หอ้งพกับริเวณระเบียง  
9. จดัรองเทา้เขา้ชั้นใหเ้รียบร้อย โดยแบ่งเป็นชั้นตามประเภทของรองเทา้ 
10. ปิดไฟฟ้า ปิดพดัลมทุกคร้ังเม่ือออกจากหอ้งและไม่มีใครอยูใ่นหอ้งแลว้ 
11. ในกรณีไฟฟ้าดบัหา้มใชเ้ทียนไขหรือตะเกียง  
12. รับประทานอาหารในห้องพกัไดแ้ต่ตอ้งรักษาความสะอาด ก าหนดเวลาแค่ 21.00 น. ถา้พบคร้ังแรก

ตกัเตือน คร้ังต่อไปกกับริเวณ 2 สัปดาห์  
13. คลุมผา้คลุมเตียงใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง ก่อนออกจากห้องพกั 
14. หา้มน าของมีค่าทุกชนิดไวใ้นหอพกั เช่น เคร่ืองประดบัท่ีมีค่ากรณีท่ีน าเก็บไวท่ี้หอพกัใหเ้ก็บล็อค

กุญแจใหมิ้ดชิด ถา้สูญหายทางวทิยาลยัไม่รับผดิชอบ 
15. หา้มเล้ียงสัตวทุ์กชนิดในหอพกั 
16. หา้มใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าในหอ้งพกั ยกเวน้พดัลมเพดานของวทิยาลยั พดัลมตั้งโตะ๊ ไดร์เป่าผม 

คอมพิวเตอร์ โคมไฟตั้งโตะ๊และ อนุญาตใหใ้ชส้ะพานไฟ ท่ีมีมาตราฐานอุตสาหกรรมหากใชเ้สร็จ
แลว้ ควรถอดปลัก๊แลว้เก็บใหเ้รียบร้อย    

17. ร่วมกนัประหยดัน ้าโดยปิดน ้ าใหส้นิททุกคร้ังหลงัการใชน้ ้าในหอ้งน ้าและหอ้งสุขา 

18. ไม่ควรพดูคุยเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 

19. การกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในหอพกั 
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 (2) ระเบียบวาระเกีย่วกบัการแต่งกาย 

2.1การแต่งกาย 
1. ชุดนักศึกษา  

1.1 ชุดนักศึกษาหญงิ 
-กระโปรงไม่สั้น ตอ้งยาวเลยเข่าลงมา  
-เส้ือนกัศึกษาไม่รัดรูป 
-สวมเส้ือทบัชั้นใน 
-ติดป้ายช่ือท่ีอกเส้ือขา้งซา้ย ตุง้ต้ิงวทิยาลยัท่ีคอปกเส้ือขา้งซา้ย เขม็ตราสัญลกัษณ์วทิยาลยัท่ี

อกเส้ือขา้งขวา และกระดุมวิทยาลยัใหเ้รียบร้อย 
-สวมเขม็ขดัตราสัญลกัษณ์วิทยาลยั 
-รองเทา้ผา้ใบสีขาวมีเชือกผกูส าหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี1 และรองเทา้คทัชูหวั

ตดัสีด าส้นรองเทา้เป็นส้นตึก สูงไม่ต ่ากวา่ 1 น้ิวส าหรับนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2-4     
1.2 ชุดนักศึกษาชาย 

-เส้ือนกัศึกษาติดป้ายช่ือท่ีอกเส้ือขา้งซา้ย ซา้ย เขม็ตราสัญลกัษณ์วทิยาลยัท่ีอกเส้ือขา้งขวา 
-กางเกงนกัศึกษาชายตอ้งเป็นกางเกงสแลกซ์สีด า ไม่ใส่ขาเดฟ 
-สวมเขม็ขดัตราสัญลกัษณ์วิทยาลยั 
-รองเทา้คทัชูสีด าไม่แฟชัน่ ไม่หวัแหลม 
-นกัศึกษาชายควรดูแลบุคลิกภาพของตนเองใหส้ะอาดเรียบร้อย    เช่น การโกนหนวดเครา   
การตดัผม 

หมายเหตุ ชุดนกัศึกษาตามระเบียบท่ีวทิยาลยัก าหนด สามารถใส่ออกไปขา้งนอกวทิยาลยัในท่ีต่างๆได้
ทั้งหมด 
 

2. ชุดฝึกปฏิบัติงาน 
 -ชุดปฏิบติังานบนตึกผูป่้วย (ชุดฟ้า-ขาว) หญิง 

1. กระโปรงสีฟ้าตอ้งยาวคลุมเข่าและ เอ๊ียมสีขาวตอ้งยาวกวา่กระโปรงสีฟ้าอยา่งนอ้ย 3 น้ิว
ฟุต และรีดชุดให้เรียบร้อย 
2. ไม่แต่งหนา้ท่ีจดัเกินไป ไดแ้ก่ กรีดขอบตา ใส่ big eye  ติดขนตาปลอม ฯลฯ 

  3. ผมยาวใหม้ดัรวบ  เก็บผมดา้นหนา้ติดก๊ิบใหเ้รียบร้อย  ก๊ิบติดหมวกสีขาว 
  4. ไม่ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด ยกเวน้ นาฬิกาขอ้มือสีสุภาพ (สีด า สีน ้าตาล สีเงิน) 
  5. รองเทา้พยาบาลเชือกสีขาว สะอาด 
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-ชุดปฏิบติังานบนตึกผูป่้วย ชาย 
  1.กางเกงนกัศึกษาชายตอ้งเป็นกางเกงสแลกซ์สีด า ไม่ใส่ขาเดฟ 
  2.เส้ือข้ึนฝึกปฏิบติังานติดป้ายช่ือท่ีอกเส้ือขา้งซา้ย ซา้ย เข็มตราสัญลกัษณ์วทิยาลยัท่ีอกเส้ือ
ขา้งขวาและติดหมายเลขชั้นปีท่ีปกเส้ือดา้นซา้ย 
  3.รองเทา้คทัชูสีด าไม่แฟชัน่ ไม่หวัแหลม 
-ชุดปฏิบติังานชุมชน  
 1. มดัผมเรียบตึงติดเน็ทให้เรียบร้อย 

2. ชุดกระโปรงไม่สั้น ตอ้งยาวเลยเข่าลงมา 
 3. ไม่ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด ยกเวน้ นาฬิกาขอ้มือสีสุภาพ ไดแ้ก่ สีด า  สีน ้าตาล  สีขาว 

4. รองเทา้หุม้ส้น มีส้นประมาณ 1 น้ิวสีด าสวมถุงเทา้ 
 ชุดล าลอง 
1. เส้ือสีสุภาพ และไม่รัดรูป 
2. กรณีผมยาวไม่ปล่อยผมออกไปขา้งนอก ตอ้งมดัรวบผมใหเ้รียบร้อย 
3. กางเกงขายาวสีสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่มีลวดลาย เช่น  สีด า สีกรม สีเทา, กางเกงสแล็ค สีด า สีน ้าตาล  
4. รองเทา้ (ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีและเวลา) 
 -สวมรองเทา้แตะ วนัเวลาราชการสามารถใส่ไดต้ั้งแต่เวลา16.00 น.เป็นตน้ไป ยกเวน้ เสาร์-
อาทิตย ์หรือวนัหยดุราชการ/นกัขตัฤกษ ์ต่างๆ ท่ีสามารถใส่ไดต้ลอดทั้งวนั 
 -สวมรองเทา้หุม้ส้น เวลาติดต่องานราชการ หรือร่วมกิจกรรมท่ีอาคารเรียน และวนัเวลา
ราชการ  

หมายเหตุ ชุดล าลองสามารถใส่ออกขา้งนอกวทิยาลยัไดใ้นพื้นท่ี สามแยกไฟแดงถึงโบสถค์ริสตจกัรสระบุรี 
เท่านั้น 
2.2 เวลาเขา้ - ออกหอพกั 

1. วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดี ออกไดต้ั้งแต่เวลา 15.00 น – 19.00 น.  
2. วนัศุกร์   ออกไดต้ั้งแต่เวลา 15.00 น – 20.00 น. โดยสวมเส้ือผา้เป็นเส้ือรุ่นหรือเส้ือเถาวร์หสัท่ีมีตรา

สัญลกัษณ์วทิยาลยั 
3. วนัเสาร์ – วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุ ออกไดต้ั้งแต่เวลา 08.30 น. – 19.00 น.  
4. นกัศึกษาท่ีกลบับา้น หากตอ้งการมาหาเพื่อนหรือท าธุระในหอพกัตอ้งใชร้ะเบียบการเยี่ยมญาติ ไม่มี

สิทธิเขา้มาในหอพกั หากตอ้งการเขา้หอพกัตอ้งเซ็นช่ือเขา้หอพกัในสมุดกลบับา้น เม่ือเสร็จส้ินธุระ
ก็เซ็นออกจากหอพกัตามปกติ และตอ้งใส่ชุดนกัศึกษาเท่านั้น 

  
หมายเหตุ  ชุดล าลองออกไดถึ้งเวลา 19.00 น. แต่ถา้เป็นชุดนกัศึกษาออกไดถึ้งเวลา 19.00   
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2.3 การเขา้ห้องพระเพื่อสวดมนต์ 
2.4.1  วนัจนัทร์ – วนัพฤหสับดีและวนัอาทิตย ์สวดมนตย์าว 
2.4.2  วนัศุกร์ นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1 เขา้ห้องพระเวลา 20.00น. และวนัเสาร์  สวด
มนตส์ั้นและเขา้ห้องพระเวลาปกติเวลา 19.00 น. 
2.4.3  สวดมนตเ์วลา 19.00 น. โดยตอ้งมาก่อนเวลา 15 นาที คือ เวลา 18.45 น. 
2.4.4  การแต่งกายสวมเส้ือสุภาพพอดีตวั ไม่รัดรูป คอไม่กวา้ง  ใส่กระโปรงนกัศึกษา ชายเส้ือ
เขา้ในกระโปรง รองเทา้รัดส้น มดัผมรวบตึงดว้ยยางสีด า ไม่ปล่อยผมขา้งหนา้ ติดก๊ิบด าตวัเล็ก  
ไม่ใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด ยกเวน้นาฬิกาขอ้มือสีสุภาพ ไดแ้ก่ สีด า สีน ้าตาล สีเงิน (ไม่ใช่
นาฬิกาแฟชัน่ ท่ีมีลวดลาย)จดัรองเทา้ใหเ้ป็นระเบียบ ผูช้ายจะตอ้งสวมถุงเทา้ทุกคร้ังในการเขา้
หอ้งพระ 
2.4.5  นัง่พบัเพียบ ตวัตรงหลงัตรง จดัแถวตรงกนั หา้มพูดคุย 
2.4.6  สวดมนตเ์สียงดงัและพร้อมเพรียง 
2.4.7  หา้มใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและขณะเขา้ห้องพระ 
2.4.8  นกัศึกษาผูห้ญิงชั้นปีท่ี 1 และ 2 ตอ้งใส่กระโปรงเพื่อฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
เป็นการความอดทนจนกวา่คณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาจะพิจารณาเห็นสมควรให้แต่งกาย
ชุดล าลองกางเกงสุภาพโดยก าหนดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

หมายเหตุ  กรณีมีนกัศึกษาเจ็บป่วย จะมีการตรวจเยีย่มโดยนกัศึกษาเวรและเถาวร์หสัของนกัศึกษาคนนั้นๆ 
     การสวดมนตส์ั้นตามดุลยพินิจของอาจารยเ์วรประจ าหอพกัในวนันั้น 
 2.4 การเขา้เวรหอพกั 
หนา้ท่ีของนกัศึกษาเวรหอพกั 
 -มารับเวรก่อนเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที 
 -นกัศึกษาเวรรับ-ส่งเวรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 -นกัศึกษาหมุนเวยีนกนัตามท่ีผูจ้ดัเวรเป็นคนก าหนดโดยท่ีนกัศึกษาทุกคนจะตอ้งเขา้เวรหอพกั 
 -ประชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษาภายในหอพกันกัศึกษา 
 -เชิญธงชาติในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. 
 -ดูแลรับจ่ายพสัดุและจดหมายและความสะอาดบริเวณท่ีรับส่งจดหมาย 
 -ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใตถุ้นหอพกั (ปิดไฟ-ปิดพดัลม ตามช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและ
สังเกตบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาบริเวณหอพกันกัศึกษา) 
 -ดูและอุปกรณ์วสัดุ ความเรียบร้อยภายในห้องเวร เช่น กุญแจ เอกสารต่างๆ ชุดการแสดงพร้อมลง
บนัทึกยมืคืนอยา่งถูกตอ้ง 
 -นกัศึกษาเวรน าสวดมนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 -ดูแลและตรวจสอบการเซ็นช่ือและแสกนลายน้ิวมือเขา้ออกหอพกั 
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 -ดูแลและติดตามอาการของนกัศึกษาท่ีเจบ็ป่วย 
 -บนัทึกสมุดรายงานนกัศึกษาเวรหอพกั รายงานเหตุการณ์ทัว่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

-รายงานอุปกรณ์ช ารุดภายในหอพกัใหอ้าจารยเ์วรหรืออาจารยแ์ม่บา้นหอพกัทราบเพื่อท าการแกไ้ข
และซ่อมแซม 

การแต่งกายเขา้เวรหอพกั 
 1.นกัศึกษาเวร (หญิง) 
  -ใส่ชุดสุภาพ (เส้ือคอปกหรือเส้ือท่ีมีกระดุมผา่หนา้สีสุภาพ  กระโปรงยาวคลุมเข่า) 
  -รองเทา้หุม้ส้นหรือคชัชูสีด า 
  -มดัผมเรียบร้อยไม่ปล่อยผม 
  
2.นกัศึกษาเวร (ชาย) 
  -ใส่ชุดสุภาพ (กางเกงนกัศึกษาชายตอ้งเป็นกางเกงสแลกซ์สีด า ไม่ใส่ขาเดฟ เส้ือเช้ิตแขน
ยาวมีกระดุมผา่หนา้สีสุภาพ) 
  -รองเทา้คชัชูสีด า สวมถุงเทา้ 
หมายเหตุ 1.การเขา้เวรวนัธรรมดาเวลา 08.30-08.30 ของวนัรุ่งข้ึน 
       การเขา้เวรวนัเสาร์-อาทิตย ์เวรเชา้เวลา 08.30-16.30 น. เวรบ่าย 16.30-08.30 น. ของวนัรุ่งข้ึน 

   2.ในกรณีไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงนกัศึกษาจะตอ้งอยูเ่วรหอพกัเพิ่มอีก 3 เวร 
   3.ถา้มีขอ้เสนอแนะโปรดแจง้อาจารยแ์ม่บา้นหรืออาจารยเ์วรผูดู้แลหอพกั 
   4. ถา้มีนกัศึกษาเวรลืมมาเขา้เวรหรือมาสายนกัศึกษาชั้นปีท่ี4 หรือ ชั้นปีท่ี 3 รายงานอาจารยเ์วร
และบนัทึกลงในสมุดเหตุการณ์ดว้ยเพื่อการพิจารณาโทษต่อไป 

2.6 การกลบับา้น 
2.6.1  กลบับา้นตอ้งส่งใบสรุปการกลบับา้นโดยการรวบรวมจากประธานชั้นปีส่งล่วงหนา้ 3 วนัใน
วนัและเวลาท าการท่ีอาจารยป์ระจ าชั้น  
2.6.2  แต่งกายดว้ยชุดวอร์มวิทยาลยัหรือชุดนกัศึกษากลบับา้นไดแ้ต่ตอ้งแต่งกายถูกตอ้งตาม
ระเบียบการแต่งกายของวทิยาลยั  
2.6.3  ออกจากหอพกัไดต้ั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00 น. และลงช่ือในสมุดกลบับา้นใหเ้รียบร้อยก่อน

ออกจากหอพกั (เขา้-ออกหอพกักรณีพิเศษตอ้งเขียนบนัทึกขอ้ความขออนุญาตผา่นรองผูอ้  านวยการกลุ่ม
ภารกิจดา้นวชิาการและกิจการนกัศึกษา ล่วงหนา้ก่อนหรือตอ้งมีการลงช่ือในสมุดออกจากหอพกักรณีพิเศษ) 
กรณีท่ีเรียนหรือฝึกปฏิบติังานเกินเวลา 18.00 น. ถา้ตอ้งการกลบับา้นใหแ้จง้อาจารยเ์วรหอพกัอนุญาตก่อน
เวลาออกหอพกั 
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2.6.4  การกลบัเขา้หอพกัของชั้นปีท่ี 1 เขา้หอพกัก่อนเวลา 16.00 น. เพื่อมาพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
ส่วนชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 กลบัเขา้หอพกัก่อนเวลา 18.00 น. และลงช่ือกลบัเขา้หอใหเ้รียบร้อย หากมี
เหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถกลบัเขา้หอพกัภายในเวลาท่ีก าหนดใหแ้จง้อาจารยเ์วรประจ าหอพกัรับทราบ 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีกรณีฉุกเฉินกลบัหอพกัเกินเวลาท่ีก าหนดจะตอ้งโทรแจง้อาจารยเ์วรหอพกัก่อนเวลา 
14.00 น. 
2.7 การส่งผา้ 

2.7.1  1 สัปดาห์ ปี1 และ ปี4 ส่งวนัองัคารและวนัพฤหสับดี คร้ังละไม่เกิน 9 ช้ิน ส่วน ปี2 และ ปี3 
ส่งวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ คร้ังละไม่เกิน 9 ช้ิน 
2.7.2  ส่งผา้ซกั ตั้งแต่เวลา 07:00 - 09.00 น.  ส่งผา้รีดก่อนเวลา 12.00 น. และรับผา้ ตั้งแต่เวลา 16 
:00 - 18.00 น.  
2.7.3  โรงซกัรีดปิดทุกวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
2.7.4  หา้มส่งชุดชั้นใน  ถุงเทา้  ผา้ถุง 

หมายเหตุ   ในการส่งผา้ซกัท่ีร้านขา้งนอกวทิยาลยัใหส่้งผา้ก่อนเวลา 18.30 น. และรับผา้ก่อน 22.00 น. 
2.8 การเยีย่มญาติ 
 2.8.1  เวลาเรียนหา้มญาติเยีย่ม วนัเวลาราชการเยีย่มไดต้ั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. และ เวลา 
15.30 น.-18.00 น.  วนัเสาร์- อาทิตยแ์ละวนัหยดุเยีย่มไดต้ั้งแต่เวลา 08.30 น.-18.00 น. บริเวณศาลาท่ีนัง่หนา้
หอพกั โดยแต่งกายสุภาพและแต่งกายใหถู้กตอ้งตามระเบียบ และกรณีผูป้กครองน ารถเขา้มา สามารถจอด
รถไดต้ามแนวศาลาท่ีนัง่ 

2.8.2 กรณีเยีย่มญาติท่ีอยูบ่นโรงพยาบาลในเวลาราชการควรตอ้งขออนุญาตจากแม่บา้น และใส่ชุด
นกัศึกษานอกเวลาขออนุญาตอาจารยเ์วรรักษาการณ์ และใส่ชุดสุภาพ เยีย่มคร้ังละไม่เกิน 1 ชัว่โมง เยีย่มตาม
ระเบียบของโรงพยาบาล 

(3)วนัิยในตนเองและมารยาทสังคม 
3.1 การใชพ้ื้นท่ีใตถุ้นหอและหอ้งพระ 

  3.1.1 ไม่เปิดวทิย ุโทรทศัน์ เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 

  3.1.2 ไม่พดูคุยเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้นในยามวกิาล 

  3.1.3 ปิดไฟฟ้า ปิดพดัลมทุกคร้ังเม่ือออกจากหอ้งพระ 

  3.1.4 ตอ้งส ารวมกริยามารยาทเม่ืออยูใ่นหอ้งพระ 

  3.1.5 การอยูบ่ริเวณใตถุ้นหอพกัและการใชห้อ้งพระในยามวกิาลควรมีเพื่อนอยูห่ลายๆคน 

  3.1.6 การเรียกประชุมนกัศึกษากลุ่มใหญ่บริเวณใตถุ้นหอและในหอ้งพระตอ้งแจง้ให้

แม่บา้นทราบ และ ยามวกิาลจะอยูใ่ตห้อพกัไม่เกินเวลา 23.00 น.  
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3.2 มารยาทการเขา้-ออกหอ้งพกัต่างหอ้ง 
3.2.1เคาะประตูทุกคร้ัง พร้อมทั้งขออนุญาตก่อนเขา้หอ้ง เม่ือไดรั้บค าอนุญาตถึงจะสามารถ

เขา้หอ้งผูอ่ื้นได ้
3.2.2ปิดประตูทุกคร้ังท่ีเขา้-ออก 

 
3.3 การด่ืมน ้าในอาคารหอพกั 

3.3.1 การกดน ้าด่ืมท่ีชั้นล่างสุดควรแต่งกายดว้ยชุดสุภาพ หา้มสวมชุดนอนลงมาชั้นล่าง
เด็ดขาด 

3.3.2ไม่ควรวางแกว้หรือขวดน ้าทิ้งไวบ้นตูด่ื้มน ้า 
3.3.3ไม่ควรเทน ้าลวกบะหม่ีลงบนรางน ้าบนตูด่ื้มน ้า 

 3.4 มารยาทในการอยูร่่วมกนัภายในหอพกันกั 
3.4.1 ยิม้ ไหว ้ทกัทาย อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี และ พี่นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ีสูงกวา่ 

 
4.1 การพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
 พฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยัของทุกๆวนัสุดทา้ยของวนัปิดเรียน  ตั้งแต่เวลา 16.00-17.15 น.  โดย 

เวลา 16.00น.กรรมการเช็คช่ือและแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบในการพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
เวลา 16.15 น. พฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
เวลา 17.00 น.  กรรมการเดินตรวจดูแต่ละพื้นท่ีและเช็คช่ือและสรุปผลรายงานส่งอาจารย์
เวรหอพกัในวนันั้น 
เวลา 17.15 น. เลิกพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 

ข้อควรปฏิบัติในการพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
4.1.1  หา้มนัง่กน้ติดพื้น 
4.1.2  หา้มคุยโทรศพัทข์ณะพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั นอกจากมีเหตุด่วนใหข้ออนุญาตกรรมการ
การพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
4.1.3  หา้มเยีย่มญาติและหา้มน าเอกสารทุกชนิดลงไปอ่าน 
4.1.4  หา้มจบักลุ่มเกิน 5 คน 
4.1.5  ใหน้ าอุปกรณ์ท าความสะอาดลงมาดว้ยทุกคร้ัง 
4.1.6  หา้มข้ึนหอพกัขณะพฒันาภูมิทศัน์วทิยาลยั 
4.1.7  การแต่งกาย แต่งกายดว้ยชุดล าลอง ไม่สวมเส้ือรัดรูป ใส่กางเกงขายาวสีสุภาพเทา่นั้น 
สวมรองเทา้แตะ มดัผมรวบตึงดว้ยยางสีด า ไม่ปล่อยผมขา้งหนา้ ติดก๊ิบด าตวัเล็ก ไม่ใส่
เคร่ืองประดบัทุกชนิด ยกเวน้นาฬิกาขอ้มือสีสุภาพ (ไม่ใช่นาฬิกาแฟชัน่ ท่ีมีลวดลาย)   
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 (4) บทลงโทษกรณกีารกระท าผดิธรรมนูญหอพกั    มี 6 ระดบัคือ 

 ก. ตกัเตือนโดยคณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาแต่ละชั้นปี 
 ข. น าเสนอรายงานการวางแผนพฒันาตนเองเป็นลายลกัษณ์อกัษรในประเด็นท่ีตนเองท าผดิ เช่น ผิด
ธรรมนูญในประเด็นกลบัเขา้หอพกัชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด  แก่อาจารยเ์วรรักษาการณ์ให้วา่กล่าวตกัเตือนและ
เขียนรายงาน 
 ค. บ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ต่อหอพกันกัศึกษาและหอ้งสมุดอยา่งนอ้ย 3 วนัโดยมีการลงบนัทึก
การบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ทุกคร้ัง 
 ง.ในการท าผดิคร้ังต่อไปบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ต่อหอพกันกัศึกษาและหอ้งสมุดเป็นเวลา 7 วนั
โดยมีการลงบนัทึกการบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ทุกคร้ัง 

จ . คณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษามีมติใหเ้สนอเร่ืองแก่อาจารยฝ่์ายปกครองเพื่อเร่ืองเขา้สู่การ
สอบสวนของอาจารยซ่ึ์งไดรั้บแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนชั้นตน้ใหพ้ิจารณาโทษทางวนิยั 
 
 
 
4.1 กฎระเบียบการเขา้แถวเคารพธงชาติ 

กฎระเบียบ 
1) นกัศึกษาตอ้งมาเซ็นช่ือทุกคร้ังใหเ้รียบร้อยก่อนเวลา 07:50 น. ท่ีอาคาร 1 ชั้น 1 หอ้งกิจการนกัศึกษา  
2) การมาเซ็นช่ือหลงัเวลา 07:50 น. ถือวา่มาสาย และถา้ไม่มาเซ็นช่ือเขา้แถวถือวา่ขาดการเขา้แถว

เคารพธงชาติ  
3) หา้มเซ็นช่ือแทนกนั ถา้ตรวจพบ นกัศึกษามีโทษทางวนิยัระดบั 3  
4) นกัศึกษาเวรในแต่ละเวรตอ้งสรุปยอดนกัศึกษา แลว้ลงลายมือช่ือ เก็บแฟ้มให้เรียบร้อย ก่อนเวลา 

08:00 น. พร้อมมีธรรมนูญนกัศึกษาแต่ละชั้นปีตรวจทาน 
5) หากมีธุระหรือตอ้งไปพบแพทย ์กรุณาแจง้นกัศึกษาเวรประจ าชั้นปี และเขียนแจง้ในใบเขา้ออกหอ

กรณีพิเศษ  
หมายเหตุ หากมีตารางเรียนท่ีไม่สามารถเขา้แถวได ้ ควรแจง้ใหธ้รรมนูญทราบทุกชั้นปีและอาจารย์
ประจ าชั้นแต่ละชั้นปี ยกเวน้วนัสอบท่ีไม่ตอ้งเขา้แถว 
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การพิจารณาโทษ 
1) การเซ็นช่ือแทนกนั (นกัศึกษาทั้งคู่)  โทษระดบั 3 (ตดั 5 คะแนน)   และการบ าเพญ็ประโยชน์              

      โดยนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1  บ าเพญ็ 
       ประโยชน์ท่ีห้องสมุด เวลา 1 สัปดาห์  
      นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2-4  บ าเพญ็ประโยชน์
      ท่ีพฒันาความรับผดิชอบและระเบียบวนิยัในงานของ     
                                                                      วทิยาลยั เช่น อยูเ่วรหอพกั   

2) ขาดการเขา้แถว  1 คร้ัง / เดือน  ตกัเตือนและใหเ้ขา้แถวตอนเยน็ เวลา 1 สัปดาห์  
3) ขาดการเขา้แถว  2-3 คร้ัง / เดือน  ตกัเตือน เขา้แถวตอนเยน็ ท าความสะอาดอาคาร 10 

      เวลา 2 สัปดาห์  
4) ขาดการเขา้แถว  4-5คร้ัง / เดือน  ตกัเตือน เขา้แถวตอนเยน็ ท าความสะอาดหอ้งน ้า                      

      อาคาร 7 เวลา 4 สัปดาห์ โดยใหเ้ลือกวา่จะท าชั้นไหน 
5) ขาดการเขา้แถวมากกวา่ 6 คร้ัง / เดือน โทษระดบั 3 (ตดั 5 คะแนน)   และการบ าเพญ็ประโยชน์              

      โดยนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1  บ าเพญ็ 
       ประโยชน์ท่ีห้องสมุด เวลา 1 สัปดาห์  
      นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2-4  บ าเพญ็ประโยชน์
      พฒันาความรับผดิชอบและระเบียบวนิยัในงานของ     
                                                                      วทิยาลยั เช่น อยูเ่วรหอพกั   

6) มาเขา้แถวสาย  1-2 คร้ัง / เดือน  ตกัเตือน 
7) มาเขา้แถวสาย  3-4 คร้ัง / เดือน  ตกัเตือน เขา้แถวตอนเยน็ ท าความสะอาดอาคาร 10 

      เวลา 2 สัปดาห์  
8) มาเขา้แถวสาย  5-6 คร้ัง / เดือน  ตกัเตือน พิจารณาโทษบ าเพญ็ประโยชน์ โดยนกัศึกษา

      พยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 1  บ าเพญ็ประโยชน์ท่ีหอ้งสมุด 
      เวลา 1 สัปดาห์ นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 2-4  
      บ าเพญ็ประโยชน์บนหอผูป่้วยในตอนเชา้เวลา                          
      05:00 น. – 07:00 น. 

9 มาเขา้แถวสายมากกวา่ 7 คร้ัง / เดือน โทษระดบั 3  
 

10)ในกรณีท่ีมาเซ็นช่ือแถวแต่ไม่มาเขา้แถว การพิจารณาโทษเช่นเดียวกบัการขาดการเขา้แถว  
11)ในกรณีท่ีไม่มีการเรียนการสอน  ใหข้ออนุญาตอาจารยฝ่์ายกิจการนกัศึกษาเป็นรายกรณี 
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ความผดิทางวนิยัท่ีสภาผูแ้ทนนกัศึกษาตอ้งพิจารณา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  

1. ประพฤติผดิระเบียบในขอ้ท่ี (1)และ(2) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตั้งแต่ 
ขอ้ 1-25 ใหพ้ิจารณาโทษ ระดบัท่ี ก-ฉ 

2. ประพฤติผดิระเบียบในขอ้ท่ี (3) วนิยัในตนเองและมารยาททางสังคมตั้งแต่ขอ้ 3.1-3.5.1 ให้
พิจารณาโทษ ระดบัท่ี ก-ฉ 
ในกรณีท่ีนกัศึกษาประพฤติผิดวนิยันั้นเป็นความผิดทางวนิยัท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสถาบนั
พระบรมราชชนกวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของสถาบนัการศึกษาในสังกดั พ.ศ. 2544 ตอ้งด าเนินการ
โดยอาจารยท่ี์เก่ียวขอ้งตามระเบียบท่ีระบุไวใ้นคู่มือนกัศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิตรุ่นท่ี 
33 แต่ช่องทางของการน าเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของอาจารยส์มารถมาจากมติท่ีประชุมของ
คณะกรรมการธรรมนูญนกัศึกษาตามขอ้ (3) ฉ 

 
 

 
 
ประกาศ ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 
 
ลงช่ือ……………………………..                            ลงช่ือ……………………………… 
(………………………..………..)                              (………………………..………..) 
อาจารยท่ี์เขา้รวมการประชุม                                              อาจารยท่ี์เขา้รวมการประชุม  
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