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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
พันธกิจ
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพ สร้างบัณฑิตศตวรรษ 21 ที่พร้อมปรับตัว มีศักยภาพ มีทักษะการทางานใช้ชีวิตได้ท่ามกลางความ
แตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและภาษา เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้นักศึกษาดาเนินกิจกรรม
โดยการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ประกอบด้วย 1. เป็นคนดี มีคุณธรรม
2. ขยัน อดทน มีวินัยและมีความรับผิดชอบ 3. รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล 4. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ 5. มีมนุษยสัมพันธ์ปรับตัวและทางานเป็นทีมได้ และ 6. มีอัตลักษณ์ : จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินการในลักษณะกระบวนการ PDCA ครอบคลุมการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม รวมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเริ่มตั้งแต่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัย ในระหว่าง
การศึกษา และพัฒนาต่อเนื่องจนสาเร็จการศึกษา
วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๒. ส่งเสริมให้นักศึกษาความตระหนักและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ของจังหวัดนครปฐม วัฒนธรรมทวารวดี และเรียนรู้วันสาคัญทางศาสนา
๓. นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณภัยตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
นักศึกษาของคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๔. นักศึกษามีความรู้และสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการ
ประหยัดพลังงานให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
๕. สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิ เสรีภาพ มีสามัคคีธรรมและปกครอง
ตนเองตามหลักประชาธิปไตย
๖. นักศึกษาทุกคนที่สาเร็จการศึกษาตระหนักถึงคุณค่าในวิชาชีพและบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน
7. สนับสนุนการจัดตัง้ ชุมนุม/ชมรม ในคณะพยาบาลศาสตร์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)
2. ด้านความรู้ (Knowledge)
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and
responsibility)
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
analysis skills, communication and information technology skills)
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

หน้า 3

จรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
๑. นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝุาฝืนถือว่ามีความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
๒. นักศึกษาต้องยึดมั่นและดารงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสถาบัน และกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาโดยเคร่งครัดเสมอ
๔. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือทะเลาะวิวาทระหว่าง
นักศึกษา โดยเคร่งครัดเสมอ
๕. นักศึกษาต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ และเคารพเชื่อฟังครู อาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
๖. นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ และชื่อเสียงของตน มิให้ขึ้นชื่อว่าไม่สุจริต และประพฤติชั่วดังเช่น กรณี
ต่างๆ ต่อไปนี้
- ทุจริตในการสอบ
- ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาว
- ประพฤติตนเป็นคนเสเพลและมีหนี้สินล้นพ้นตัว จนมีเรื่องเสียหายมาถึงสถาบัน
- พุดคาหยาบและแสดงกิริยา วาจา ไม่สมควร
- เล่นการพนัน หรือสนับสนุนให้เล่นการพนัน
- เสพสุราเมรัย หรือสิ่งเสพติดให้โทษ
- ลักขโมยหรือทาลายทรัพย์สินของคนอื่น ของสถาบันตลอดจนสาธารณสมบัติ
- สูบบุหรี่ในห้องเรียน หรือตามสถานที่ที่ไม่สมควรเช่น ตามถนนเป็นต้น
- ขัดคาสั่งโดยชอบของครู อาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
- กระทาผิดในคดีแพ่ง หรือคดีอาญาถึงต้องโทษ
- เที่ยวหรือมั่วสุมในสถานเริงรมย์ หรือกระทาอนาจารในที่สาธารณะ
- กระทาการหรือยุยงจนก่อให้เกิดการกระทาที่กระด้างกระเดื่องต่อครู อาจารย์
- ก่อการทะเลาะวิวาทหรือกระทาการใดอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะหรือสถาบัน
๗. นักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม จรรยา อันเป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคม และไม่
นาขนบธรรมเนียมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติ ไม่ว่าภายในหรือภายนอก
๘. นักศึกษาต้องไม่จัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบัน หรือผู้ที่สถาบันมอบหมาย
๙. นักศึกษาต้องพกบัตรประจาตัวนักศึกษาตลอดเวลา
๑๐. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
๑๑. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันจัดขึ้น
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัด 2.7 ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ข้อที่ 4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
ข้อที่ 5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยหน่วยงาน
ตัวชี้วัด 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
ข้อที่ 1. มีการกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
ข้อที่ 2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง
หน่วยงาน
ข้อที่ 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
กาหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้ และเปูาหมายวัดความสาเร็จ
ข้อที่ 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ และเปูาหมายที่กาหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปูาหมายอย่างน้อยร้อยละ 90
ของตัวบ่งชี้
ข้อที่ 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติ
คุณด้านคุคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ตัวชี้วัด 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ข้อที่ 1. หน่วยงานจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
ข้อที่ 2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ข้อที่ 3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ดาเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท สาหรับระดับปริญญาตรีและอย่างน้อย 2 ประเภท
สาหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
• กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ข้อที่ 4. มีการสนับสนุนให้ นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
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ข้อที่ 5. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุ ประสงค์ ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ข้อที่ 6. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา
ตัวชี้วัด 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ข้อที่ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและ พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
ข้อที่ 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน
ขอบเขตความรับผิดชอบของงานกิจการนักศึกษา
๑. กาหนดแผนนโยบาย ควบคุมดูแลบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษาให้ได้มาตรฐานตามกาหนด
ของสภาการพยาบาลและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ดาเนินการตามแผนตลอดจนถึงการประเมินผล โดย
คานึงถึงผล ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา ทัศนคติ บุคลิกภาพ และวุฒิภาวะของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษามีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์
๓. ดูแลสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย
๔. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีพลานามัยที่แข็งแรง
๕. เป็นที่ปรึกษาและจัดสรรอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาแก่นักศึกษา และชมรมต่างๆของนักศึกษา
๖. วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับทุนนักศึกษา หอพักและสวัสดิการนักศึกษา
๗. ประสานงานกับอาจารย์ประจาชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
๘. ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของฝุายกิจการนักศึกษา
๙. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนักศึกษา
๑๐. จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
๑๑. ประสานความร่วมมือกับชมรมศิษย์เก่าในการดาเนินกิจกรรมร่วมกับคณะ
๑๒. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อคณบดี
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย
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การดาเนินงานของงานกิจการนักศึกษามีดังต่อไปนี้
จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์แนะแนว
๑. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาหมู่เรียน(ประจา
ชั้น) โดยคณบดีเป็นผู้เสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจาหมู่เรียน(ประจาชั้น) และคณบดีเป็น
ผู้แต่งตั้งอาจารย์ที่ โดยมอบหมายให้อาจารย์ ๑ คน รับผิดชอบนักศึกษาจานวน ๖-8 คน และให้ดูแล
นักศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
๒. การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดทาคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
สาหรับ อาจารย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีแบบบันทึกข้อมูลส่วนตัว
นักศึกษา ส่วนการพัฒนาระบบการให้คาปรึกษา ทางคณะพยาบาลศาสตร์จะดาเนินการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดเป็นนโยบายเชิงรุกให้อาจารย์ที่ปรึกษานัดนักศึกษามาพบอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้งและมีแบบฟอร์ม ให้อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกการให้คาปรึกษาในแต่ละครั้ง
๓.มีการจัดตารางเวลาทางานที่ชัดเจน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบได้ในแต่ละสัปดาห์
(อย่างน้อย 1 สัปดาห์/ครั้ง)
๔. มีห้องให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาและต้องการคาปรึกษาเป็นการส่วนตัว
๕. กาหนดให้มีอาจารย์ประจาหมู่เรียนแต่ละชั้นปี ปีละ 1 คน เพื่อให้การดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพ
๖. กรณีนักศึกษาทาผิดทางวินัยหรือมีปัญหาทางการเรียน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อาจารย์ที่ปรึกษาจะนาเรื่องเสนอให้คณบดีรับทราบ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๗. เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อสรุปปัญหาของนักศึกษาทั้งหมด เพื่อพิจารณาหามาตรการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

โครงสร้างการบริหาร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รองคณบดีดแู ลงานด้านการจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
สภาและสโมสรนักศึกษาพยาบาล
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กิจกรรมที่นักศึกษาดาเนินการ
สถาบันจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง ๕ ประเภทดังนี้
๑. โครงการกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
หลักการและเหตุผล
นโยบายด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษา ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยให้มีหลักการในการดาเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการกระตามความสนใจและตามศักยภาพของงาน เสริมสร้าง
สมรรถนะของนักศึกษา ที่ครอบคลุมทุกด้าน ตลอดถึงให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์กิจกรรมตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยใน
การนี้ งานกิจการนักศึกษา ในฐานะผู้บริหารจัดการให้ทุกกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
นักศึกษา และฐานะผู้เอื้ออานวยให้เกิดกิจกรรม สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และการเข้า
ร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ในกระบวนการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา ให้พร้อมเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
รูปแบบโครงการ
1. เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้มีการตั้งชมรมวิชาการเพื่อทากิจกรรมทางวิชาการ
2. เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้ชมรมมีการทากิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
4. เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้มีการตั้งสโมสรนักศึกษา เพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการ
๒. โครงการกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
คณะพยาบาลศาสตร์ เห็ นความส าคัญที่จะสนับสนุน ให้ นักศึกษา ได้มีส่ วนร่วมในการทา
กิจ กรรมด้า นกีฬาและส่ งเสริ มสุ ขภาพร่ว มกั นในมหาวิ ทยาลั ย เพื่อให้ คณาจารย์ เจ้า หน้าที่ และ
นักศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างสัมพันธภาพที่ มีความสามัคคี รวมทั้งการเข้าร่วม
กิจ กรรมกับ องค์ก ารนั กศึ กษาและคณะอื่น ๆ ยั งเป็ นการสร้ างภาพลั กษณ์ที่ดี เพื่ อวิท ยาลั ย ท าให้
วิทยาลัยเป็นองค์กรที่ดาเนินการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา นันทนาการ
สุ ข ภาพ เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษา ได้ ท ากิ จ กรรมด้ า นการกี ฬ าและเพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา จากทุกคณะในการทากิจกรรมร่วมกันอีกด้วย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. เพื่อให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
4. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย
รูปแบบโครงการ
1. เป็นกิจกรรมสนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัย
2. เป็นโครงการซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสามารถทางการกีฬา
3. เป็นโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักศึกษา
๓. โครงการกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทาให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะแนะนาและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะต่างๆ ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตลอดถึงยังเป็นการ
ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ในการนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย คือ
ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะสังคม พร้อม
ที่จะเรียนรู้ในการเป็นผู้ให้ที่ดี และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น รู้จักการเสียสละ รู้จักการแบ่งปัน
และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายทางด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้ระบุให้กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้ง 5 ด้าน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
2. เพื่อให้นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม
3. เพื่อให้นักศึกษา มีจิตสานึกในการพัฒนาสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสืบไป
4. เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้เสียสละต่อสังคม
รูปแบบโครงการ
1. เป็นโครงการที่ส่งเสริมจิตสาธารณะให้นักศึกษา
2. เป็นโครงการที่ส่งเสริมการบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
3. เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ
นานาชาติ ใน กิจกรรมซึ่งเป็นการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
๔. โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่ทันสมัย คนส่วนใหญ่จึง
ยึดติดกับความสะดวกสบายของวัตถุเหล่านั้นจนขาดความเอาใจใส่ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ปัญหาต่างๆ จึงเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านความประพฤติ ความรับผิดชอบ
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และความมีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นหาเหล่านี้ เป็นสาเหตุเกิดปัญหาสังคมที่ร้ายแรงตามมา ดังนั้นหาก
เยาวชนนั้นได้รับการเรียนรู้และอบรมสั่งสอน ในเรื่อง คุณธรรมและ จริยธรรม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วย
ประสบการณ์จริงที่ครบสมบูรณ์แล้ว กลุ่มเยาวชนเหล่านั้นสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คือ เก่ง ดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคมได้
นอกจากนี้ นโยบายในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เรื่องการผลิตบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ คือ
โดยการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการใช้ชีวิตด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรมและนาหลักธรรมคาสอน ของ
หลักศาสนามาใช้ในชีวิตประจาวันได้
รูปแบบโครงการ
1. เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา
2. เป็นกิจกกรมที่สนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๕. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หลักการและเหตุผล
คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายในการส่งเสริมการจัดโครงการและกิจกรรมที่ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นิสิตมีความซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งไทยและเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมไหว้
ครู กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ซึ่งมีความหลากหลายในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และ
คุณธรรมจริยธรรม ที่ส่งเสริมให้เรียนรู้การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลอง กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
ทาบุญ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อให้นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทั้งไทย
และต่างชาติ
3. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ ในการทานุบารุงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ทั้งไทยและสากล
รูปแบบโครงการ
1. เป็นโครงการที่ทาให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและ
นานาชาติ
2. กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีไทย
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งานบริการนักศึกษา
๑. งานสวัสดิการนักศึกษา
สวัสดิการนักศึกษา เป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นสาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะเป็น
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนาช่วยเหลือ ปูองกันและแก้ปัญหาทั้งด้านการเรียน การสอน และปัญหาส่วนตัว เป็นต้น
สวัสดิการที่จัดให้นักศึกษา เช่น การให้บริการ ด้านกิจกรรม ด้านการรักษาพยาบาล หอพัก
ทุนการศึกษา และบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนคือ
๑.1 สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษา ได้แก่
- หอพักนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียน การสอน ลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
และเพื่อให้นักศึกษามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีระเบียบ วินัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ได้สร้างหอพักไว้รองรับนักศึกษา จานวน 3 อาคาร โดยแยกเป็นหอพัก นักศึกษา
ชาย – นักศึกษาหญิง
1.๒. สวัสดิการที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดให้แก่นักศึกษา ได้แก่
- ให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและให้คาปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ เผชิญกับปัญหา
และปรับตัว แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยคณาจารย์สาขาวิชา การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชเป็นผู้ให้คาปรึกษา แก่นักศึกษา
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้มีสมาธิ เฉลียวฉลาด เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดให้นักศึกษา เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์และนักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านพฤติกรรมสุขภาพ เช่น กิจกรรม
สวดมนต์ ปลูกผักสวนครัว และจัดห้องออกกาลังกาย ไว้บริเวณชั้นล่างของอาคารเรียน
- ด้านการรักษาพยาบาล นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ที่หน่วยบริการ
สร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่ง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาเจ็บปุวยนอก
เวลาราชการ ก็มีอาจารย์ เวรตรวจหอพักนักศึกษาพยาบาล คอยดูแลหากต้องนาส่ งโรงพยาบาล
สามารถขอรถจากหน่วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลา
2. ทุนการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัย บางครั้งนักศึกษาอาจพบปัญหาด้านการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเรียนของนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้
พยายามหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินโดยพยายามหาแหล่งทุนเพื่อ
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาขึ้น และประกาศให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนได้ แบ่งออกเป็น
๒.๑. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะพยาบาลศาสตร์
๒.๒ ทุนการศึกษาจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
๓. การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบัน
นโยบายด้านกิจการนักศึกษาให้จัดบริการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร การบริการ ให้
คาปรึกษานั้นเป็นหัวใจสาคัญในการช่วยเหลือนักศึกษา ให้ได้รับคาแนะนาที่ดีจากทั้งคณาจารย์ที่ปรึกษาและ
บุคลากรงานกิจการนักศึกษา ซึ่งการให้คาปรึกษาจะครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการ อาทิ การให้คาปรึกษาเรื่องการ
เรียน การทารายงาน การนาเสนองาน การคิดเชิงระบบ เป็นต้น และการแนะแนวทางใช้ชีวิต อาทิ เรื่ องการ
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ดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย การคบเพื่อน การจัดการเวลา เป็นต้น นอกจากนี้ งานกิจการนักศึกษา ยัง
เป็นหน่วยที่ทาหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ยให้แก่นักศึกษา
โดยข่าวสารที่ทาการประชาสัมพันธ์จะมีเนื้อหาหรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรง เช่น
ข่าวสารทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวทั่วไป เป็นต้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักศึกษา ได้รับบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการดาเนินชีวิต
๒. เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
รูปแบบโครงการ
๑. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ แนะนา ให้คาปรึกษากับนักศึกษา
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ทั้งในระดับ มหาวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับนานาชาติ
๓. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
๔. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมนักศึกษา
ระบบการประเมินและติดตามผลิแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๑. วางแผนงานการประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรม/โครงการ
๒. ใช้แบบสอบถามโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินการทากิจกรรม
๓. ผู้จัดทาโครงการประชุมประเมินตนเองภายหลังทากิจกรรม
๔. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประเมินนักศึกษาภายหลังทากิจกรรม
๕. อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการฝุายกิจการนักศึกษาติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดทุก
กิจกรรมและทุกโครงการ
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กฎระเบียบ
โทษและการลงโทษฐานผิดวินัยมีอยู่ 4 สถาน คือ
๑. ตักเตือน
๒. ทาทัณฑ์บนเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. ให้พักการเรียน
๔. ให้ออกจากสถานศึกษา
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
การแต่งกายของนักศึกษาชายในเวลาเรียนตามปกติ
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ไม่มีอินทรธนู มี
กระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีฝาปิด เบื้องขวาติดปูายชื่อ ชายเสื้อทับอยู่ภายในขอบกางเกง มองเห็น
เข็มขัดรอบๆ ได้ชัดเจน กรณีเสื้อแขนยาวห้ามม้วนหรือพับแขนเสื้อ
๒. กางเกง ใช้กางเกงสีดาหรือสีกรมท่า เนื้อผ้าเป็นสีเดียวกัน ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านหน้า
และด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์
๓. เข็มขัด ใช้เข็มสีดาไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๔. เนคไท ผูกเนคไทสีกรมท่า มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๕. รองเท้า หนังหุ้มส้นปิดปลายสีดา ถุงเท้าสีดาหรือสีกรมท่า
๖. ทรงผม ไว้ผมรองทรง สุภาพและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย ห้ามย้อมสีผม
7. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกาหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิงในเวลาเรียนตามปกติ
๑. เสื้อเชิ้ตเนื้อเกลี้ยง แขนสั้นสีขาวแบบธรรมดา ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋า ไม่ตีเกล็ดทาง
ด้านหลัง ปลายแขนเสื้ออยู่กึ่งกลางระหว่างหัวไหล่กับข้อศอก ติดกระดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 4 เม็ด และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไว้ที่หน้าอกเบื้องซ้าย
เบื้องขวาติดปูายชื่อ ชายเสื้อทับอยู่ภายในขอบกระโปรง มองเห็นเข็มขัดรอบๆ ได้ชัดเจน
๒. กระโปรง ใช้สีดาหรือสีกรมท่า รูปทรงกระบอก ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋า ไม่ผ่าหน้า ไม่ผ่าข้าง
ความยาวอยู่กึ่งกลางของหัวเข่า
๓. เข็มขัด ใช้เข็มสีดาไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๔. รองเท้า สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย
ความสูงของรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว ถุงเท้าบางสีขาวสั้น ไม่มีลวดลาย ขอบบนของถุงเท้าอยู่เหนือตาตุ่ม
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายสีขาวหรือสีดา ไม่มีลวดลาย ความ
สูงของรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว
๕. ทรงผม กรณีที่ผมยาวต้องรวบผมหรือเก็บผมให้เรียบร้อย หากผูกโบว์อนุญาตให้ใช้ โบว์สี
ขาวหรือสีดา ไม่มีลวดลาย หากใช้ที่คลุมผมให้ใช้สีดาเท่านั้น ห้ามย้อมสีผม
6. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกาหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
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ชุดฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย (การแต่งกายชุดฝึกภาคปฏิบัติแต่งได้เฉพาะในวันที่มีชั่วโมงปฏิบัติ
เท่านั้น)
นักศึกษาชาย
1. เสื้อใช้สีขาว เสื้อตัวหลวมผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย ความยาวของแขน
เหนือข้อศอก 1 นิ้ว คอปกเชิ๊ต ติดเครื่องหมายตัวเลขตามฐานะชั้นปีของนักศึกษา ติดปูายชื่อที่
หน้าอกเบื้องซ้าย
2. กางเกง ใช้กางเกงสีดา เนื้อผ้าเป็นสีเดียวกันไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านหน้าและด้านข้าง
เป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายสีดา ถุงเท้าสีดา
4. นาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น
5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกาหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
นักศึกษาหญิง
๑. ชุดด้านใน เป็นเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน ใช้ผ้าสีฟูาลายทางลง (ใส่ในกลุ่มสาธารณสุข)
แบบเสื้อเข้ารูปหลวม ๆ ผ่าหน้าตลอด ความยาวของแขนเสื้อเหนือข้อศอก 2 นิ้ว ปลายแขนทาบด้วย
ผ้าขาวรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3 นิ้ว ปกรูปคอบัว ติดเครื่องหมายตัวเลขตามฐานะชั้นปีของนักศึกษา
กระดุมของมหาวิทยาลัย 4 เม็ด ติดกระเป๋า 2 ข้าง กระโปรงเป็นผ้า 6 ชิ้น ติดซิบตะเข็บด้านข้างซ้าย
ความยาวอยู่กึ่งกลางระหว่างเข่า และมีเข็มขัดในตัว
2. ชุดด้านนอก เป็นเอี๊ยมสีขาวชุดติดกัน ด้านบนเป็นผ้าชิ้นเดียว มีสายคาดด้านหลัง
ด้านล่างเป็นผ้าเย็บติดกัน 3 ชิ้น ติดปูายชื่อที่หน้าอกเบื้องซ้าย
3. หมวก ใช้ผ้าสีขาว เนื้อหนาและแข็ง ตามแบบหมวกพยาบาลสากลนิยมทั่วไป นักศึกษา
ทุกคนต้องเก็บผมให้เรียบร้อยและใส่ที่คลุมผม
สีดา
4. รองเท้าหุ้มส้นปิดปลายสีขาว ไม่โปุรง ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ถุงเท้าสั้นสีขาว
บาง ไม่ลวดลาย
5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกาหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
6. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาที
เท่านั้น
7. แต่งหน้าได้ แต่พองาม
ชุดนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในชุมชน
นักศึกษาชาย
1. เสื้อใช้สีฟูาลายทางลง เสื้อตัวหลวมผ้าหน้าตลอด ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย ความยาว
ของแขนเหนือข้อศอก 1 นิ้ว คอปกเชิ๊ต ติดเครื่องหมายตัวเลขตามฐานะชั้นปีของนักศึกษา ติดปูายชื่อ
ที่หน้าอกเบื้องซ้าย
2. กางเกง ใช้กางเกงสีฟูาลายทางลง ด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือ
กางเกงยีนส์
3. รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายสีดา ถุงเท้าสีดา
4. นาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น
5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกาหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
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เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในชุมชนของนักศึกษาหญิงมี 2 แบบ
1. แบบที่หนึ่ง เป็นเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน ใช้ผ้าสีฟูาลายทางลง แบบเสื้อเข้ารูปหลวมๆ
ผ่าหน้าตลอด ความยาวของแขนเสื้อเหนือข้อศอก 2 นิ้ว ปลายแขนทาบด้วยผ้าขาวรูปสามเหลี่ยม
กว้าง 3 นิ้ว ปกรูปคอบัว ติดเครื่องหมายตัวเลขตามฐานะชั้นปีของนักศึกษา กระดุมของมหาวิทยาลัย
4 เม็ด กระเป๋าติด 2 ข้าง กระโปรงเป็นผ้า 6 ชิ้น ติดซิป
ด้านข้าง ความยาวอยู่กึ่งกลางระหว่างเข่า และมีเข็มขัดในตัว ติดปูายชื่อที่หน้าอกเบื้องซ้าย
แบบที่สอง เป็นเสื้อและกางเกง ใช้ผ้าสีฟูาลายทางลง แบบเสื้อคอกลม กระดุมข้าง มี
กระเป๋าด้านหน้าล่าง 2 ข้าง ความยาวของแขนเสื้อเหนือข้อศอก 2 นิ้ว
๒. กางเกง ใช้กางเกงสีฟูาลายทางลง ด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือ
กางเกงยีนส์
3. นักศึกษาทุกคนต้องเก็บผมให้เรียบร้อยและใส่ที่คลุมผมสีดา
4. รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายสีดา ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกาหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
6. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น
ชุดแต่งกายในงานพิธี
นักศึกษาชาย
1. แต่งกายด้วยชุดเรียนปกติ ที่ถูกต้องตามข้อปฏิบัติ
2. สวมเสื้อสูทสีกรมท่าปกเทเลอร์ ตัวเสื้อด้านหน้า ติดกระดุม 3 เม็ด มีกระเป๋า 3 ใบ ใบที่
1 เป็นกระเป๋าปะ ที่หน้าอกด้านซ้าย ติดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใบที่ 2 และ
ใบ 3 เป็นกระเป๋าเจาะ ที่ชายเสื้อด้านซ้ายและขวา ความยาวของแขนเสื้อ ยาวถึงข้อมือ ชายเสื้อผ่า
ด้านหลัง สูง 4 นิ้ว
นักศึกษาหญิง
1. แต่งกายด้วยชุดเรียนปกติ ที่ถูกต้องตามข้อปฏิบัติ (กระโปรงสีกรมท่า, รองเท้าหนังหุ้มส้น
ปิดปลายสีดา ไม่มีลวดลาย ความสูงของรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว)
2. สวมเสื้อสูทสีกรมท่าปกเทเลอร์ ตัวเสื้อเข้ารูปด้านหน้า ติดกระดุม 3 เม็ด มีกระเป๋า 3 ใบ
ใบที่ 1 เป็นกระเป๋าปะ ที่หน้าอกด้านซ้าย ติดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใบที่ 2
และใบ 3 เป็นกระเป๋าเจาะ ที่ชายเสื้อด้านซ้ายและขวา ความยาวของแขนเสื้อ ยาวถึงข้อมือ ชายเสื้อ
ผ่าด้านหลัง สูง 4 นิ้ว
3. นักศึกษาทุกคนต้องใส่ที่คลุมผมสีดา ทุกครั้งที่สวมชุดพิธีการ
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