พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คานา
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีศักยภาพทั้ง
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในระดับวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทางานและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และวิชาการทางการ
พยาบาล
คู่มือนักศึกษาฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นักศึก ษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของคณะ ข้อ
ปฏิบัติการอยู่หอพัก ระเบียบวินัย และตลอดจนรายชื่อคณาจารย์ หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะผู้จัดทา
มิถุนายน 2563

ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙ จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนครปฐม ปีพ.ศ.
๒๕๑ ยกระดับเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐม ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นวิทยาลัยครูนครปฐม พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นสถาบัน
ราชภัฏนครปฐม และปี พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตามลาดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมี
ปรั ช ญาที่ ส าคั ญ คื อ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และสั งคมไทย และเป็ น แหล่ งความรู้ข อง
ประชาชน มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีคุณค่าด้านการจัดการภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมุ่งสร้างความรู้เพื่อท้องถิ่นและปวงชน โดยมีพันธกิจ ๔ ประการดังนี้
1. จัดการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน
2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นและประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบสุขภาพและการเติบโตของธุรกิจบริการสุขภาพอย่างรวดเร็วของประเทศไทย
ทาให้ความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขาวิชา เช่น
พยาบาล แพทย์ นักอาชีวอนามัย เป็นต้น ด้วยความตระหนักถึงความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพของจังหวัด
นครปฐม จังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนระดับประเทศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ ๙/
๒๕๔๙เมื่อวันที่ ๒๙เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมผลิตบัณฑิต
สาขาสุขภาพ และให้มีองค์กรรองรับการผลิตบุคลากรในสาขานี้ มหาวิทยาลัยฯจึงได้กาหนดจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ และประกาศเป็นส่วนงานภายในฐานะเทียบเท่าคณะวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตั้งแต่วันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๕๒
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีนักศึกษาทั้งสิ้นจานวน ๑๙,๐๗๐ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ๑๘,๗๕๓ คน ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จานวน ๓๑๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๕) มีคณะที่รับผิดชอบ ๕คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา: สนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์: คณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาชีพ เป็นเลิศด้วยคุณภาพ ใน
ระดับสากล
เอกลักษณ์: ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพในระดับสากล
อัตลักษณ์: พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ
บัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้น้อมนาศาสตร์พระราชาและพระราโชบายในสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมีพระราชดารัสว่า การศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติ
ที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีระเบียบวินัย มีงานทา มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิ บั ติ ที่ มีจิ ตอาสา เพื่ อพั ฒ นาท้ องถิ่น และประเทศชาติ โดยมุ่งพั ฒ นาและปรับ ปรุงหลั กสู ตรให้ ได้มาตรฐาน
ตอบสนองแนวทางการพัฒ นาประเทศไทย 4.0 และการพัฒ นาท้องถิ่น พัฒ นาศักยภาพอาจารย์ ปรับเปลี่ ยน
กระบวนการเรียนรู้ ด้วยระบบบริหารจัดการแนวใหม่ บูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน และเสริมสร้างสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

ด้านลักษณะวิชาชีพ
- มีความรู้ความสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานแบบองค์รวมได้ โดยประยุกต์ศาสตร์สาขา
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการปลอดภัย และเคารพสิทธิมนุษยชน
- สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานโดยใช้กระบวนการวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ด้านสมรรถนะสากล
- มีความคิดวิจารณญาณ
- มีความสามารถติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
- ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- มีบุคลิกภาพที่เป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
ด้านทักษะชีวิต
- มีสุขภาพดี
- มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวิต
- ตระหนักในคุณค่าของตนเอง บุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและดาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ผู้บริหารและคณาจารย์

คณาจารย์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รายละเอียดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หน่วยงานต่างๆทีส่ ่งเสริมการเรียนของนักศึกษา
สวัสดิการหอพัก
เนื่ องจากการจั ดการเรีย นการสอนของหลั กสู ตรพยาบาลศาสตร์บั ณ ฑิ ต ของคณะพยาบาลศาสตร์ มี
ลักษณะที่แตกต่างจากการเรียนการสอนสาขาอื่นๆ ได้แก่การที่ นักศึกษาฯ ต้องฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยทั้งใน
และนอกเวลาราชการ เพื่อความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
คณะฯได้จัดนักศึกษาฯ ทุกชั้นปี เข้าพักอาศัยในหอพักของคณะฯ จัดสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสม มีระบบการ
ดูแลเหมือนคน ในครอบครัวเดียวกัน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก อาจารย์เวร
ประจาวัน บุคลากรฝ่ายกิจการ ร่วมดูแลทั่วไปและให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหารับผิดชอบร่วมด้วย โดยหอพัก
นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มีจานวนทั้งสิ้น 2 หอ ได้แก่ 1) หอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 2 และ 2)
หอพัก D6

สวัสดิการด้านสุขภาพ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการให้บริการสุขภาพโดยจัดให้มีห้องพยาบาล
ในการดูแลนักศึกษาที่เจ็บป่วย สาหรับนักศึกษาที่ต้องรับการตรวจรักษาสามารถรับบริการได้ทันที แต่ทั้งนี้
นักศึกษา ต้องแจ้งให้บุคลากรผู้ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออาจารย์เวรที่ปฏิบัติงาน
ทราบก่อนโดยบริการด้านสุขภาพมีดังนี้
1. ให้บริการรักษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาโดยอาจารย์ปฏิบัติงานเวรนอกเวลาราชการ
2. มีห้องพยาบาลให้นักศึกษาพักขณะเจ็บป่วย
3. ให้คาแนะนา ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
4. จัดเตรียมยาสามัญประจาบ้านที่จาเป็น
5. กรณีเจ็บป่วยรุนแรงหรือกรณีฉุกเฉิน คณะฯนาส่งโรงพยาบาลนครปฐมหรือสถานพยาบาลอื่น
แล้วแต่กรณี เพื่อรับการรักษาต่อไป
เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ประกัน ภั ย อุ บั ติ เหตุ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ให้ ค วามคุ้ ม ครองอุ บั ติ เหตุ ทุ ก แห่ งทั่ ว โลกตลอด 24 ชั่ ว โมงใน
ระยะเวลาตามหลักสูตร ในขณะประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ เช่น การ
พักผ่อนอยู่กับบ้าน ทัศนศึกษา เดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษา และภัยจากอุบัติเหตุอื่นๆ เพราะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ไม่เลือกคน ไม่เลือกเวลาและสถานที่ นามาซึ่งความสูญเสียและเสียหายทั้งร่างกาย
และชีวิตที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเอง การทาประกันอุบัติเหตุ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญต่อตัวนักศึกษามากอย่างที่สุด
ระยะเวลาการคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุ โดยนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ที่ชาระเบี้ยประกัน 600 บาท เริ่ม
คุ้มครองการประกันอุบัติเหตุตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 12.00 น. ของปีที่เข้ารับการศึกษานั้นๆ และสิ้นสุดการ
คุ้มครอง วันที่ 8 กรกฎาคม หลัง 12.00 น. ของปีที่จบหลักสูตรหรือปีที่ 4 ของการทาประกัน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. คุ้ มครองสู งสุ ด 120,000 บาท จากการเสี ย ชีวิต สู ญ เสี ย อวัย วะ หรือทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิงจาก
อุบัติเหตุ
2. มอบค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท
3. ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ด้านทุนการศึกษาและทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คณะฯมีการบริหารจัดการทุนการศึกษาเป็น 5 ประเภท
1. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)
2. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
3. ทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. ทุนจากองค์กรภายนอกเช่นมูลนิธิสมาคมและทุนส่วนบุคคล มอบให้นักศึกษา ตามการพิจารณา และ
นักศึกษาต้องชดใช้ทุนคืนเมื่อสาเร็จการศึกษา
5. ทุนจากโรงพยาบาล
ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปีที่ 1-4 ได้รับ
ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทั้งหมด 9 แห่ง โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภทการให้ทุน คือ
1. ประเภทมีข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการ
ประสานความร่วมมือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และมีการติดต่อผ่านระบบของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างชัดเจน โดย
เดิมมี 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แต่เนื่องจากระเบียบและ
ข้อตกลงจากกระทรวงสาธารณสุข ทาให้โรงพยาบาลนครปฐมต้องสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลใน
สถาบันการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเป็นลาดับแรก จึงไม่สามารถสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐมรายใหม่ ได้ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เป็ น ต้ น ไป จึ งมี
โรงพยาบาลที่ให้ทุนประเภทนี้เหลือเพียง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง
2. ประเภทให้ทุนต่อเนื่องตั้งแต่สอบได้คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาภายในระยะเวลา
4 ปี มีทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลมหาชัย 2 และคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเฉพาะคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มอบทุนให้
เฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ส่วนโรงพยาบาลบ้าน
แพ้วมีทุนให้ทั้งสาหรั บ ผู้ ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาล และผู้ ที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สอบติดคณะพยาบาล
ศาสตร์ ส่วนโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ โรงพยาบาลมหาชัย 2 เน้นให้ทุนผู้ที่จบการศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สอบ
ติดคณะพยาบาลศาสตร์แล้ว
3. ประเภทเปิ ดรั บ สมั ค รทุ น ส าหรั บนั กศึ กษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทั่ ว ไป และนั กศึ กษาเข้ าไปติ ดต่ อ
โรงพยาบาลด้วยตนเอง มีทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท2 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลสิรินธร

ทั้งนี้นักศึกษาผู้รับทุนต้องรับผิดชอบในการรายงานผลการศึกษาให้แหล่งทุนทราบทุกภาคการศึกษา อย่างไร
ก็ตามเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาจากแต่ละโรงพยาบาลมีข้อแตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ลาดับ/โรงพยาบาล
1. โรงพยาบาล
นครปฐม

จานวน
ลักษณะการให้ทุน
เงินทุนต่อปี
35,000
ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
บาท/ปี
เคยมีผู้ได้รับทุนตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกรณี
พิเศษ

2. รพ.ธรรมศาสตร์

50,000
บาท/ปี

ให้ทุนชั้นปีที่ 3

3. โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน
(คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล)

50,000
บาท/ปี

ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนจบชั้นปีที่ 4

4. รพ.พหลพล
พยุหเสนา
5. รพ.มหาชัย

30,000
บาท/ปี
40,000
บาท/ปี
90,000
บาท/ปี

ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนจบชั้นปีที่ 4
ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนจบชั้นปีที่ 4
ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
จนจบชั้นปีที่ 4

6. รพ.บ้านแพ้ว

ลาดับ/โรงพยาบาล
7. รพ.วชิระภูเก็ต

จานวน
ลักษณะการให้ทุน
เงินทุนต่อปี
50,000
ให้ทุนชั้นปีที่ 3

การชดใช้ทุน

หมายเหตุ

ชดใช้ทุนด้วยระยะเวลาการทางาน 2 เท่า
รับทุน 1 ปี ใช้ 2 ปี
รับทุน 2 ปี ใช้ 4 ปี
รับทุน 3 ปี ใช้ 6 ปี
รับทุน 4 ปี ใช้ 8 ปี
หากผิดสัญญา กรณีไม่จบหรืออื่นๆ ชดใช้ทุน
เป็นเงิน จานวน 3 เท่า ของจานวนเงินที่ได้รับ
ทุนไป เช่น กรณีรบั ทุนครบทั้ง 4 ปี ชดใช้ทุน
420,000 บาท
ใช้ทุน 1.5 เท่าของระยะเวลารับทุน
กรณีผิดสัญญาปรับเท่าจานวนเงินทั้งหมดที่ใช้
ไป + 1 เท่าเงินทั้งหมดที่ได้รับ+ดอกเบี้ย
15%
รับทุน 4 ปี ทางานชดใช้ทุน 4 ปี
กรณีไม่จบหรืออื่นๆ ชดใช้ทุนเป็นเงิน จานวน
1 เท่า ของจานวนเงินที่ได้รับทุนไป เช่น เช่น
กรณีรบั ทุนครบทั้ง 4 ปี ชดใช้ทุน 200,000
บาท

งดให้ทุนกับสถาบันนอก
กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
ยกเว้นกรณีประสานงาน
เป็นรายบุคคล

รับทุน 4 ปี ใช้ทุน 4 ปี
รับทุน 4 ปี ใช้ 5 ปี
กรณีผิดสัญญาปรับ 3 เท่าเงินทั้งหมดที่ได้รับ
รับทุน 4 ปี ทางานทุนใช้ 8 ปี (2 เท่า)
ต้องเริ่มทางานหลังเรียนจบ 15 วัน กรณีผดิ
สัญญา/เรียนไม่จบปรับ 2 เท่าเงินทั้งหมดที่
ได้รับ
การชดใช้ทุน
ใช้ทุน 2 เท่าของระยะเวลารับทุน

มี MOU

เป็นทุนของคณะ
แพทยศาสตร์ ม.มหิดล ที่
สนับสนุนผู้จบหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อนเพื่อ
กลับไปทางานที่
หน่วยงานเดิม
นศ. Walk in
นศ. Walk in
นศ. Walk in

หมายเหตุ
นศ. Walk in

8. โรงพยาบาลสิริน
ธร

9. โรงพยาบาลพญา
ไท 2

บาท/ปี
108,000
ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 3
บาท/ปี
(แบ่งจ่ายภาค
การศึกษาละ
54,000 บาท)

60,000
บาท/ปี

ให้ทุนตั้งแต่ชั้นปีที่ 24

100,000
บาท

และกรณีจบ
การศึกษาปี 4 แล้ว
(ให้ 100,000 บาท)

รับทุน 2 ปี ใช้ 5 ปี
ห้ามโอนย้ายไปทางานโรงพยาบาลอื่นภายใน
5 ปี ระหว่างทางานโดยบรรจุเป็นข้าราชการ
ต้องจ่ายเงินคืนให้มูลนิธโิ รงพยาบาลสิรินธร
ขั้นต่าเดือนละ 2,000 บาท จนครบ 216,000
บาท (เท่าเงินทุนที่ได้รับไปทั้งหมด) ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
สามารถเลือกทางานในบริษัทในเครือของผู้ให้
ทุน
รับทุน 1 ปี ใช้ 2 ปี
รับทุน 2 ปี ใช้ 3.5 ปี
รับทุน 3 ปี ใช้ 5 ปี
รับทุนเมื่อใกล้จบการศึกษาปี 4 (ที่มีเอกสาร
คาดว่าจบแน่นอน) ใช้ทุน 2 ปี
ทุกกรณี หากผิดสัญญาปรับ 1.5 เท่าเงิน
ทั้งหมดที่ได้รับ+ดอกเบีย้ 15%

นศ. Walk in
เป็นรายได้มลู นิธิ
โรงพยาบาล อาจไม่
ต่อเนื่องทุกปี และทาง
โรงพยาบาลมีการทา
MOU กับคณะพยาบาล
เกื้อการุณย์อยู่แล้ว
นศ. Walk in

สวัสดิการบริการอื่นๆ

1. นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด ทางคณะฯได้อานวยความสะดวกให้ ย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียน
บ้านของทางมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย
2. บริการรับ – จ่ายจดหมายไปรษณียภัณฑ์(เมื่อไปรษณีย์นาส่ง)

งานบริการเพื่อพัฒนานักศึกษา
1. บริการให้คาปรึกษาแนะแนว
อาจารย์ที่ปรึกษา คือ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้เป็นผู้แนะนา แนะแนว และให้คาปรึกษาแก่
นักศึกษากลุ่มหนึ่งในแต่ละปีการศึกษา โดยให้ใช้กระบวนการหรือกรรมวิธีของการให้คาปรึกษาเพื่อให้นักศึกษา
รู้จักและเข้าใจตัวเองทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน เรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม และเรื่องงานอาชีพของแต่ละคนใน
อนาคต ซึ่งคาดหวังว่า อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจะช่วยให้นั กศึกษา รู้จักสังคม สิ่งแวดล้อม และรู้จักโลก
ได้ อย่ างกว้างขวาง จนสามารถท าให้ เขาเหล่ านั้ น เข้ าใจและรู้จัก ตัว เองรู้จั กคิด รู้วิธีแ ก้ปั ญ หา รู้จัก เลื อ กและ
ตัดสินใจได้อย่างฉลาดลงตัว และถูกต้องในแต่ละสถานการณ์
1. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าหมู่ เรี ย น โดยมี ก ารแต่ งตั้ งโดยมหาวิท ยาลั ย ก าหนดให้ อ าจารย์ 1 ท่ า น
รับผิดชอบดูแลนักศึกษาพยาบาล 1 ชั้นปี จานวน 45-80 คน มีหน้าที่ให้คาแนะนาติดตามกากับการปรับความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีตามสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกาหนด การเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ให้คาแนะนาในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาและให้ความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน การขอถอน หรือขอเพิ่มรายวิชา
และจานวนหน่วยกิจต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา พิจารณาคาร้องของนักศึกษา เช่น ขอลาพักการเรียน และ
ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของหาวิทยาลัย โดยทางคณะได้จัดชั่วโมงการเข้าพบนักศึกษาทุกสัปดาห์ (Home
Room) ในตารางเรียนอย่างชัดเจน (ดังเอกสารแนบตามภาคผนวก)
2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาย่อยแก่นักศึกษาทุกคน โดยมีการแต่งตั้งโดยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กาหนดเฉลี่ยอัตราส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ประมาณ 13:1 โดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้ประชุมเพื่อ
กาหนดหน้าที่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาย่อย โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทให้คาปรึกษาในการลงทะเบียน
เรียนร่วมกับนักศึกษา การให้การปรึกษาและแนะแนวด้านการเรียนแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร ติดตามสัมฤทธิ์ ผล
ทางการเรียนทุกภาคการศึกษา ให้การปรึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตเบื้องต้นแก่นักศึกษาและการดูแลนักศึกษาเฉพาะ
รายที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งมีบทบาทในการวางแผนร่วมกับนักศึกษา พร้อมทั้งติดตามการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาจนจบหลักสูตร ทางคณะได้กาหนดให้มีระบบใช้แฟ้มบันทึกให้คาปรึกษา และ

กาหนดให้มีการประชุมเพื่อให้คาปรึกษาในกลุ่มที่ปรึกษาย่อย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการ
กิจการนักศึกษาทาหน้าที่ติดตามระบบการให้คาปรึกษาอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
3. การแต่งตั้งอาจารย์เวรหอพักพยาบาล มีหน้า ที่เป็นที่ปรึกษาหรือให้การช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่หอพัก
ตามวันที่ได้รับมอบหมาย ตรวจความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยรายงานสิ่งที่อาจเป็นอันตราย หรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในสมุดตรวจหอพัก
นอกจากนี้คณะพยาบาลศาสตร์ ยังมีการจัดหน่ว ยงานให้คาปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้จัดห้องให้คาปรึกษาและอาจารย์ประจาหน่วยไว้สาหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคาปรึกษาเป็นรายกรณี
โดยได้จัดห้องให้คาปรึกษาได้อย่างเหมาะสม มิดชิด เป็นสัดส่วน
ทั้งนี้ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ยั งแต่งตั้งอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านการให้ คาปรึกษาและแนะแนว ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขา
2. อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
3. อาจารย์วาร์ธินีย์
แสนยศ
4. อาจารย์ดวงพร
ผาสุวรรณ
นอกจากนี้หากนักศึกษายังต้องการปรึกษาเพิ่มเติม นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทาง
โทรศัพท์ส่วนตัว หรือกลุ่ม Line Line ส่วนตัว เป็นต้น

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะฯตระหนักถึงความสาคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยจัดสรรกิจกรรมที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษามีพัฒ นาการทุ กด้านตามศักยภาพของตนเองสามารถพัฒนาตนเองคิดเป็นทาเป็นมีวินัยมี
คุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพดีมีภาวะความเป็นผู้นาสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพส าเร็จเป็ น บั ณ ฑิ ตที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว และสั งคม
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการชี้นาสังคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาโดยคณะฯได้จัดโครงการ
ต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษาดังนี้
2.1 โครงการปฐมนิเทศและเตรียมควาพร้อมสู่นักศึกษาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะ
ทางด้านวิชาการและด้านทักษะชีวิตในคณะฯ ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้าศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในจิตใจ และส่งเสริมทักษะทางปัญญาและสร้างคุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา
2.2โครงการอบรมพัฒนาบุคลิ กภาพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาจริยธรรมในตนเอง มีทักษะ
ส่วนตัวที่สาคัญในการดาเนินชีวิตในเรื่องการแบ่งเวลา การผ่อนคลายความเครียดและการคิดอย่างมีความสุ ขพร้อม
ที่จะเป็นผู้ให้บริการ
2.3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะแห่งราชภัฏปณิธานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ
แห่งการเป็นพยาบาลของพระราชา และการเป็นบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติให้เแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาพยาบาล และทักษณะทางวิชาการและด้านสังคมที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
2.4 โครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพและการสื่อสาร
ด้านการวางแผนการเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้นักศึกษาเรียนรู้เข้าใจชีวิตและสังคม มีเจตคติที่ดีต่อ
การเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย เพื่ อ ประยุ ก ต์ ห ลั ก การมาใช้ ใ นชี วิ ต การปฏิ บั ติ ง านพยาบาลและ
ชีวิตประจาวันเป็นการเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในวิชาชีพยาบาลอย่างมีคุณภาพ
2.5 ชุ ม นุ ม Good Nurse…Good Citizen เป็ น กลุ่ ม กิ จ กรรมที่ ก่ อ ตั้ งโดยผู้ น านั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเป็น ลักษณะมุ่งเน้นการทางานในลั กษณะของจิตอาสานักศึกษาพยาบาลที่ใช้
ความรู้ จ ากบทเรี ย นเกี่ ย วกับ การส่ งเสริ ม สุ ขภาพและปั ญ หาที่ พ บในบุ คคลและชุม ชนตามทฤษฎี ป ระกอบกั บ
เหตุการณ์ ที่พบเจอจริงในชุมชน เพื่อให้ นักศึกษาสามารถใช้ประสบการณ์ จากการเรียนและการสื บค้นความรู้

ทางด้ านทฤษฎีน าลงใช้จ ริ งสู่ การปฏิ บั ติที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ สั งคมอย่างแท้ จริง ผ่ านกระบวนการร่วมคิด ร่ว ม
สร้างสรรค์ ร่วมทากิจกรรมจิตอาสา
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
คณะฯ ได้จัดให้นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ จัดขึ้นและจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาโดยมีสโมสรนักศึกษาฯ เป็นผู้ดาเนินการกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เช่น กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะของกิจกรรมชมรมต่าง
ๆ ตามความสนใจ โดยมี อ าจารย์ ฝ่ ายกิ จ การนั ก ศึ กษาร่ว มกั บ อาจารย์ที่ ป รึก ษาสโมสรนั ก ศึ ก ษาท าหน้ าที่ ให้
คาปรึกษาและดูแลการจัดกิจกรรม
4. โครงการทานุบารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทยและสากล
4.1 กิจกรรมการเรียนรู้การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
4.2 กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาพยาบาลระหว่ า งประเทศไทยและไต้ ห วั น เพื่ อ เรี ย นรู้
Transcultural Practical Nursing
4.3 กิ จ กรรมตามวั ฒ นธรรมและประเพณี ไทยและวิช าชี พ เช่ น กิ จ กรรมวัน วิ ส าขบู ช า กิ จ กรรมวั น
สงกรานต์ กิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และสากล เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม
และวัฒนธรรมขององค์กรและวิชาชีพ และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคณะพยาบาลศาสตร์
เสริมทักษะและความเข้าใจให้กับนักศึกษาแลบุคลากร

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลนักปฏิบัติ

ตามภารกิจงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
สมรรถนะชั้นปี
Professional skills
ชั้น ปฏิบัติการพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
ปีที่ 1.การประเมินภาวะสุขภาพ
1 ให้บริการโดยยึดเป้าหมายผู้ป่วยปลอดภัย
1.การล้างมือป้องกันการติดเชื้อพื้นฐาน
นักปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสุขภาพ
1.การให้คาแนะนาส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร และ
การใช้ยาโดยผ่าน Application
พัฒนาทักษะสากล
(Basic English for nurse)
- Technical term 1,000 คา
- 1st year English exam ผ่าน 60%
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สารสนเทศ
- Basic Computer Literacy
- ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Social skills (ด้านชีวิตและอาชีพ)
1. Ethic for professional Nurse & Good
Service & Service Mine
- มีทักษะชีวิตและจริยธรรมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาลได้
2. Good citizen
เข้าใจและสามารถวางแผนการดารงตนให้มีความ
เป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” เข้าร่วมกิจกรรม
คณะด้วยความเต็มใจ
3. Cross cultural core
- เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
- รู้จักและร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเทศอาเซี่ยน
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- การริเริม่ สร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง

กิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมินผล

1. เรียน TOEFL 30 ชม.
2. ท่องและเขียนคาศัพท์พื้นฐาน
และกายวิภาคศาสตร์
3. English camp
4. Basic English for nurse
5. อบรมเตรียมความพรอม
มาตรฐาน Microsoft
Office Specialist (MOS)
สาหรับนักศึกษา
6. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
ทักษะดิจิตอลพื้นฐานของคณะ
7. กิจกรรมพื้นฐานการค้นคว้า
จากฐานข้อมูล
8. Young Creator

- ผลการสอบคาศัพท์
- ผลการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
- การจัดทา Eportfolio
- การสอบวัด
สมรรถนะ
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุ
- 1,000 คา
- มากกว่าร้อยละ 60
สอบผ่านทักษะ
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ของสานักคอมพิวเตอร์
มรน. ระดับคะแนน A
- ประเมินผลตาม
รายวิชาฝึกปฏิบัติ
- มีโครงการที่หนุน
เสริมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตาม
วิชาชีพที่มีการปฏิบัติ
ต่อเนื่อง อย่างน้อย
จานวน 2 โครงการ/ปี

สมรรถนะชั้นปี
ชั้น
ปีที่
2

Professional skills
ปฏิบัติการพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
1.ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
2.นาใช้กระบวนการพยาบาล
ให้บริการโดยยึดเป้าหมายผู้ป่วยปลอดภัย
1.ปฏิบัติการพยาบาลด้วยหลักเทคนิคปราศจากเชื้อ
2.ป้องกันการตกเตียง
นักปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสุขภาพ
1.การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการพยาบาล
พัฒนาทักษะสากล
(Communication for nurse)
- Technical term 1,200 คา
- 2nd year English exam ผ่าน 60%
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สารสนเทศ
- การค้นคว้าเพื่องานวิจัยและสามารถจัดทา
Application ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภพาหรือการ
ให้บริการสุขภาพได้เบื้องต้น
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

Social skills (ด้านชีวิตและอาชีพ)
1. Ethic for professional Nurse & Good
Service & Service Mine
- มีจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลในการฝึก
ปฏิบัติงาน
- มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
2. Good citizen
- เข้าใจอัตลักษณ์คณะพยาบาลศาสตร์ “พร้อม
เรียนรู้ มีจิตให้บริการ” อาสางานเบื้องต้น
3. Cross cultural core
- เข้าใจวัฒนธรรมเชิงวิชาชีพการพยาบาลร่วมกับ
เครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและ
โรงพยาบาล
- เข้าใจหลักการพยาบาลหลากหลายวัฒนธรรม
- ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมินผล

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุ
1. เรียน TOEFL 30 ชม.
- ผลการสอบคาศัพท์ - 1,200 คา
2. ท่องและเขียนคาศัพท์
- ผลการทดสอบ
- มากกว่าร้อยละ 60
ทางการพยาบาล และการ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ผลการสอบวัดสมรรถนะ
สื่อสารในโรงพยาบาล
ชั้นปีที่ 2
สารสนเทศทางการ
3. English camp
- การสอบวัด
พยาบาล การค้นคว้าเพื่อ
4. กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน สมรรถนะสารสนเทศ งานวิจัยเบื้องต้นมากกว่า
ประสบการณ์บัณฑิตนักปฏิบตั ิ ทางการพยาบาล การ ร้อยละ 60
Level 1 (MOU HKU)
ค้นคว้าเพื่องานวิจัย
- ผลงาน Prototype
5. รายวิชาสารสนเทศทางการ เบื้องต้น
งานนวัตกรรม อย่างน้อย
พยาบาล
- ผลงาน Prototype 5 ชิ้น
6. ชุมนุม Good Nurse…Good
งานนวัตกรรมจาก
- มีการสรุป รวบรวม
Citizen
กิจกรรมนักสร้าง
และสังเคราะห์องค์
7. กิจกรรมนักสร้างนวัตกร 1
นวัตกร 1
ความรู้ด้านวัฒนธรรม
8. จิตอาสาดูแลผูส้ ูงอายุใน
สุขภาพ ในรูปแบบที่
รายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
เผยแพร่และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น อย่าง
น้อย 1 ชิ้น

สมรรถนะชั้นปี
Professional skills
ชั้น ปฏิบัติการพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
ปีที่ 1.ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
3
2.นาใช้กระบวนการพยาบาล
3.ปฏิบัติการพยาบาลที่ซับซ้อน
ให้บริการโดยยึดเป้าหมายผู้ป่วยปลอดภัย
1.ปฏิบัติการพยาบาลโดยคานึงถึงการบริหารความเสี่ยง
ทางด้านการพยาบาล ด้านการให้ยาที่มีภาวะเสี่ยง
นักปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านสุขภาพ
1.การนาใช้นวัตกรรมด้านสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริการวิชาการในชุมชน การบริการ
วิชาการในโรงพยาบาล
พัฒนาทักษะสากล (Intensive English for
nurse)
- (TOEIC, TOEFL) เน้นAcademic skill และ
Technical term 1,500 คา
- Basic Academic reading
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สารสนเทศ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
- สามารถพัฒนา application ส่งเสริมหรือแก้ปญ
ั หา
สุขภาพสู่งานวิจยั และเผยแพร่ได้
- เรียนรู้การคิดค้น ค้นคว้าและผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์

Social skills (ด้านชีวิตและอาชีพ)
1. Ethic for professional Nurse & Good
Service & Service Mine
ให้บริการโดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. Good citizen
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และสามารถเผยแพร่
ความ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” และ
“พร้อมเรียนรู้ มีจิตให้บริการ” ได้อย่างดี มีจิตอาสา
โดยเนื้อแท้
3. Cross cultural core
สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่โครงการ/กิจกรรม/การผลิตนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
- สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ชิงวัฒนธรรมในการให้
การพยาบาลทีห่ ลากหลายทางวัฒนธรรม

กิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมินผล

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุ
1. เรียน TOEFL 30 ชม.
- ผลการสอบคาศัพท์ - คาศัพท์ 1,500 คา
2. กิจกรรม Academic skills - ผลการทดสอบ
- ผลการทดสอบ
และ Technical term ท่องและ ทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ มากกว่า
เขียนคาศัพท์ทางการพยาบาล ชั้นปีที่ 3
ร้อยละ 60
3. English Booster activity
- ทดสอบ Academic - ชิ้นงาน Application
4. ชุมนุม Good Nurse…Good reading skill
ส่งเสริมสุขภาพ หรือ
Citizen
- Application
ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อ
5. กิจกรรมนักสร้างนวัตกร 2
ส่งเสริมสุขภาพ
สังคมที่นาใช้จริง อย่าง
6. กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน - ผลการประกวด
น้อย 3 ชิ้น
ประสบการณ์บัณฑิตนักปฏิบตั ิ งานนวัติกรรมหรือ
- จานวนนักศึกษา
Level 2 (MOU HKU)
งานวิจัย
แลกเปลีย่ นทาง
7. การเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
- ชิ้นงานนวัตกรรม
วิชาการและวัฒนธรรม
นวัตกรรมหรืองานวิจัยในการ
เพื่อสังคมที่นาใช้จริง กับสถาบันเครือข่าย
ประชุมวิชาการระดับชาติ และ/ และผลการประเมิน
ต่างประเทศ อย่างน้อย
หรือนานาชาติ
จากผู้ใช้
5 คน

สมรรถนะชั้นปี

ชั้น
ปีที่
4

เป้าหมายที่ต้องการ
บรรลุ
Professional skills
Social skills (ด้านชีวิตและอาชีพ)
ปฏิบัติการพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
1. Ethic for professional Nurse & Good
1. เรียน TOEFL 30 ชม.
- การสอบคาศัพท์
- 1,800 คา
1.ปฏิบัติการพยาบาลได้ตามสมรรถนะของวิชาชีพ 8 Service & Service Mine
2. กิจกรรม Academic skills - การทดสอบทักษะ - มากกว่าร้อยละ 60
ด้าน
สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นจริยธรรม และ Technical term ท่องและ ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 - Exit exam มากกว่า
ให้บริการโดยยึดเป้าหมายผู้ป่วยปลอดภัย
ทางคลินิคได้ และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรม
เขียนคาศัพท์ทางการพยาบาล - การสอบ Exit exam B1 ร้อยละ 30
1.ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพของ
เบื้องต้นได้
3. English Booster (Online - ผลการประกวด
- ชิ้นงาน Application
โรงพยาบาล
2. Good citizen
NCLEX)
งานนวัติกรรมหรือ
ส่งเสริมสุขภาพ หรือ
นักปฏิบัตกิ ารพยาบาลที่สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี เป็นตัวอย่างที่ดี ตามอัตลักษณ์ที่กาหนด อาสางาน 4. ชุมนุม Good Nurse…Good งานวิจัย
ชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อ
ดิจิทัลด้านสุขภาพ
โดยเนื้อแท้ และ/หรือมีความเป็นผู้นาในการริเริ่ม
Citizen
- ชิ้นงานนวัตกรรม
สังคมที่นาใช้จริง อย่าง
1.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลด้านสุขภาพเพื่อ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
5. กิจกรรมนักสร้างนวัตกร 3
เพื่อสังคมที่นาใช้จริง น้อย 3 ชิ้น
บริหารงานบนหอผู้ป่วยและในชุมชน
3. Cross cultural core
6. กิจกรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยน และผลการประเมิน
- สามารถบูรณาการความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม
ประสบการณ์บัณฑิตนักปฏิบตั ิ จากผู้ใช้
พัฒนาทักษะสากล (Intensive English for
ท้องถิ่นสู่การผลิตนวัตกรรมและวิจัยเพื่อส่งเสริม
Level 2 (MOU HKU)
nurse)
สุขภาพสาหรับผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม
7. การเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
- พัฒนาทักษะภาษาสากล (TOEIC, TOEFL) เน้น
Academic Publication skill และTechnical term - สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ชิงวัฒนธรรมในการให้ นวัตกรรมหรืองานวิจัยในการ
การพยาบาลทีห่ ลากหลายทางวัฒนธรรม
ประชุมวิชาการระดับชาติ และ/
1,800 คา
หรือนานาชาติ1.สามารถพัฒนา
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สารสนเทศ
- การค้นคว้าเพื่องานวิจัยและสามารถจัดทา Application
Application ส่งเสริมหรือ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภพาหรือการให้บริการสุขภาพได้
แก้ปัญหาสุขภาพสู่งานวิจัยและ
เบื้องต้น
เผยแพร่ได้
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
- สามารถพัฒนา application ส่งเสริมหรือแก้ปัญหา
สุขภาพสู่งานวิจัย และเผยแพร่ได้
- เรียนรู้การคิดค้น ค้นคว้า และผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรม/โครงการ

วิธีประเมินผล

งานศูนย์ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการศึกษา
1. ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้พัฒนาการสืบค้นข้อมูลรายการหนังสือวารสารด้วยระบบห้องสมุด
อัตโนมัติได้จัดทาฐานข้อมูลหนังสือฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยฐานข้อมูลโส ต ท ััศ น ัูป ก ร ณ ั์แ ล
ะฐาน ข้ อ มู ล ส ารส น เท ศ อื่ น ๆ ผ่ าน เค รือ ข่ าย อิ น เต อ ร์เน็ ต นอกจากนี้ยังมีบริการสืบค้นสารสนเทศ
จากฐาน ข้อมูลซีดีรอม (CDROM) ห้องสมุดเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 07.00-19.00 น. และวันเสาร์เวลา
08.00-16.00 น.
2. ห้องบริการคอมพิวเตอร์
ศูน ย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครปฐม ให้ นักศึกษาใช้บริการในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ เวลา 16.00-19.00 น. กรณีมรการสารองล่วงหน้า
3. จุดให้บริการ WIFI
มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดบริการ WIFI ในอาคารเรียน ทุกอาคารตึกพัก และ ลานเอนกประสงค์
4. ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (NLRC)
คณะฯ ได้จัดบริการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศึกษาและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยจัดห้องศูนย์
ข้อมูลวิชาการไว้ 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งห้องศูนย์ข้อมูลวิชาการตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และส่วนที่
สองคือศูนย์การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและห้องฝึกปฏิบัติการหอผู้ป่วยจาลอง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 อาคารคณะพยาบาล
ศาสตร์

แนวทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
ความหมายของเรื่องร้องเรียน
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น หมายถึ ง ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ คิ ด เห็ น หรือ ปั ญ หาที่ นั ก ศึ ก ษา ของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการจัดการเรียนการสอน หรือการกระทาของบุคคล/
บุคลากร ในหน่วยงานหรือคณะฯ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานของคณะฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้ร้องเรียน
กรุณาระบุชื่อตัวบุคคล/หน่วยงาน/คณะที่ท่านต้องการร้องเรียนและโปรดแจ้งช่องทางที่คณะกรรมการ จัดการเรื่อง
ร้องเรียน สามารถติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งผลการดาเนินงานแก่ท่านได้
วัตถุประสงค์ของการจัดการเรื่องร้องเรียน
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทของเรื่องร้องเรียน
1. เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากความบกพร่องของการบริการ/พฤติกรรมบุคลากร
2. เรื่องร้องเรียนเกิดจากความไม่ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน/ความเสี่ยงในการบริหารจัดการของคณะฯ
ระดับของข้อร้องเรียน
ระดับของข้อร้องเรียน เป็นการจาแนกความสาคัญของข้อร้องเรียน ออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ตัวอย่างที่เป็น
เวลาในการ
ระดับ
ประเภท
นิยาม
รูปธรรม
ตอบสนอง
1
ข้อคิดเห็น
ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับ ความ
- การเสนอแนะ
1 วัน
ข้อเสนอแนะ คา
เดือดร้อน แต่ติดต่อมาเพื่อให้ เกี่ยวกับการ ให้บริการ
ชมเชย สอบถาม
ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น
ของคณะฯ
หรือร้องขอ ข้อมูล ชมเชย สอบถาม หรือร้องขอ
- การสอบถาม ข้อมูล
ข้อมูล ของคณะฯ
ด้านการเรียน การ
สอน

2

3

4

ข้อร้องเรียนเล็ก

ผู้ ร้ องเรี ย น ได้ รับ ความ
เดือดร้อน แต่สามารถแก้ไขได้
โดยหน่วยงานเดียว

- การร้องเรียน
ไม่เกิน
เกี่ยวกับพฤติกรรม
3-5 วันทาการ
การให้บริการของ
บุคลากรในคณะฯ
- การร้องเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพ การ
ให้บริการของ คณะฯ
ข้อร้องเรียนใหญ่
- ผู้ร้องเรียนได้รับ ความ
- การเรียกร้องให้
ไม่เกิน
เดือดร้อน ไม่สามารถแก้ไขได้ คณะฯ ชดเชย
15 วันทาการ
โดยหน่วยงานเดียว ต้องอาศัย ค่าเสียหายจากการ
อานาจ ของคณบดี รองคณบดี ให้บริการที่ผิดพลาด
หรือ คณะกรรมการ ประจา
- การร้องเรียน
คณะฯ
เกี่ยวกับความผิด วินัย
- เรื่องที่สร้างความ เสื่อมเสียต่อ ร้ายแรงของ บุคลากร
ชื่อเสียง ของคณะฯ
ภายใน คณะฯ
- การร้องเรียน ความ
ไม่โปร่งใสของ การ
จัดซื้อ จัดจ้าง ขนาด
ใหญ่
ข้อร้องเรียน
ผู้ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งข อ ใน สิ่ ง ที่ - การรับรองหลั กสู ต ร
1 วัน
นอกเหนืออานาจ นอกเห นื อ บ ท บาท อ านาจ ของสภาการพยาบาล (ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียน
ของคณะฯ
หน้าที่ของคณะฯ
ทราบ)
ช่องทางส่งเรื่องร้องเรียน ได้แก่
1. ยื่นเรื่องด้วยตนเองต่อคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
2. ใส่กล่องรับความคิดเห็ นบริเวณหน้าประตูทางเข้า -ออกลิฟท์ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ หรือหน้า

ประตูทางเข้าหอพักนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ D6 (เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของเดือน
โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
3. ส่งทางจดหมายถึงคณะกรรมการ หรือเลขานุการคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา
หรือผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์
4. ส่งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาหมู่เรียน

5. ส่ ง ผ่ าน ช่ อ งท างสายตรงค ณ บ ดี (ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ) ที่ ห น้ า website คณ ะพ ยาบ าลศ าสตร์
http://nurse.npru.ac.th/
คณะกรรมการผู้มีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเรียน
1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ที่ปรึกษา

2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประธานกรรมการ

3. อาจารย์เสาวรี

เอี่ยมละออ

กรรมการ

4. อาจารย์เรียม

นมรักษ์

กรรมการ

5. อาจารย์ศุภรัสมิ์

วิเชียรตนนท์

กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน (ระยะเวลาการดาเนินการภายในคณะฯ ไม่เกิน 30 วัน)
ลาดับ

รายละเอียด

ผู้รับผิดชอบ

1

แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

ผู้ร้องเรียน

2

รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบเบื้องต้น และลงทะเบียน

กรรมการและเลขานุการ

3

- แจ้ง/ส่งเรื่องให้กับประธานกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน 2 กรรมการและเลขานุการ

เวลา
5 วันทาการ

วันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
- แจ้งตอบรับการได้รับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้ร้องเรียน ภายใน
3 วันทาการนับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน
4

สอบถาม/สื บ หารายละเอี ย ด/ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม / ข้ อ เท็ จ จริ ง ประธานคณะกรรมการ 5 วันทาการ
เบื้องต้น

5

และเลขานุการ

แจ้งและประชุมร่วมกับผู้ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ข้อเท็จจริง คณะกรรมการ และผู้ ที่ ไม่เกิน 15
สาเหตุ และกาหนดแนวทางแก้ไข

เกี่ยวข้อง

วันทาการ

6

รายงานผลการพิจารณาและเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณบดี

ประธานคณะกรรมการ

5 วันทาการ

7

แจ้งผลและแนวทางแก้ไขให้แก่ผู้ร้องเรียน

คณบดี

8

รวบรวมสถิติและรายงานคณะกรรมการประจาคณะ

ประธานคณะกรรมการ

(ถ้ามีเรื่องร้องเรียน)

ทุก 6 เดือน

ระเบียบและข้อปฏิบัติ
การปฏิบัติตัวในหอพักพยาบาล
การเตรียมอุปกรณ์เข้ามาอยู่ในหอพัก
1. อุปกรณ์อาบน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม หมวกคลุมผม และของใช้
2. เสื้อคลุมอาบน้า แบะผ้าขนหนูผืนใหญ่เช็ดตัว

3. รองเท้าแตะ รองเท้ารัดส้น
4. ชุดนอน
5. กางเกงลาลองอยู่หอพักยาวคลุมเข่า
6. พัดลมขนาดเล็ก โคมไฟตั้งโต๊ะดูหนังสือ
7. เตารีด (ไปรีดในห้องส่วนกลาง)
8. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
9. กระป๋องน้า และกะละมังซักผ้า
10. ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าคลุมเตียงและผ้าห่ม
11.ห้ามนาอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัววางไว้ในห้องน้า หลังใช้เสร็จแล้วให้แต่ละคนนากลับไปเก็บที่ห้องขอตนเอง
การกาหนดเวลาเข้าออกหอพัก
1. ช่วงเวลาปิดหอพักจนถึงเวลาเปิดหอพักของวันใหม่ คือตั้งแต่เวลา 20.00 - 06.00 น. นักศึกพยาบาลชายห้าม
เข้าหอพักนักศึกษาหญิงและห้ามบุคคลภายนอกเข้าหอพักโดยเด็ดขาด
2. การเซ็นชื่อเข้า –ออกหอพักคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
1) นักศึกษาพยาบาลทุกคนต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 5 วัน เพื่อศึกษาค้นคว้าและสามารถหยุดได้
ไม่เกินสัปดาห์ละ 2 วัน
2) การขออนุญาตกลับบ้านในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามปกติไม่มีการเรียนการสอนหรือทากิจกรรมพิเศษ
นักศึกษาจะต้องลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้าออกหอพักได้ในวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 น. จนถึง 18.00 น ที่
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะพยาบาลศาสตร์ ในกรณีพิเศษหรือหลัง 18.00น.นักศึกษาต้องให้อาจารย์เวรตรวจหอพัก
เป็นผู้เซ็นต์ชื่อยินยอมให้เข้า-ออกหอพักเท่านั้น หากอาจารย์ที่ปรึกษาติดภารกิจหรือไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยให้
อาจารย์ประจาชั้นปีเซ็นต์ชื่อให้ได้
3) นักศึกษาต้องเข้าหอพักวันอาทิตย์ ก่อน 20.00 น.
(ร่าง) ระเบียบหอพักนักศึกษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ นครปฐมว่าด้ว ยหอพั กนั ก ศึกษา
พยาบาล เพื่อให้การดาเนินงานของหอพักมีประสิทธิภาพและเอื้ออานวยต่อการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งมี
ลักษณะการเรียนการสอนแตกต่างจากคณะอื่น จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบหอพักนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน
ข้ อ ๔ ระเบี ย บนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ กั บ นั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่ พั ก อาศั ย อยู่ ในหอพั ก ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงหอพักตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีมีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๗ การจัดตั้งหอพักนักศึกษาพยาบาลมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อเอื้ออานวยต่อการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาลด้านความสะดวก ความปลอดภัย และการ
พักผ่อนของนักศึกษาหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์
(๒) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่ อส่วนรวม
และต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันและวิชาชีพ

หมวด ๒
คุณสมบัติของผู้อาศัย
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพัก ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) กรณีหอพักในมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ในชั้นปีที่
๑ ถึง ชั้น ปีที่ ๔ ทุก คนที่ล งทะเบีย นเรีย นในปีก ารศึก ษานั้น และมีภ ูมิล าเนาอยู่ต่า งจัง หวัด หรือ มีที่พัก ไม่

เอื้ออานวยต่อการศึกษา และเป็ นบุคคลที่ไม่มีการกระทาผิดหรือเป็นกรณีได้รับการพิจารณาถูกภาคทัณฑ์การ
กระทาผิดใด ๆ
(๒) กรณีห อพัก นอกมหาวิท ยาลัย ซึ่ง เป็น หอพัก ที่ผ่า นการคัด เลือ กโดยมหาวิท ยาลัย และคณะ
พยาบาลศาสตร์แล้ว เป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี สาขาพยาบาลศาสตร์ ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ทุกคนที่
ลงทะเบี ย นเรี ยนในปี การศึกษานั้ น และมีภู มิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด หรือมีที่ พักไม่เอื้ออานวยต่อการศึกษา โดย
ผู้ปกครองลงนามยินยอมและรับทราบการอยู่หอพักดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
(๓) กรณีกลับไปพานักกับผู้ปกครอง เป็นนักศึกษาในหลักสูตรพื้นฐาน ๔ ปี สาขาพยาบาลศาสตร์ ใน
ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นและมีภูมิลาเนาอยู่จังหวัดนครปฐม หรือมีที่พักที่
เอื้ออานวยต่อการศึกษา โดยผู้ปกครองลงนามยินยอมและรับทราบการกลับไปพานักกับผู้ปกครอง ดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อย
(๔) บุคคลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์อนุญาตให้เข้าพักอาศัย
หมวด ๓
การดาเนินงานกิจการหอพัก
ข้อ ๙ ให้ คณะพยาบาลศาสตร์รับผิ ดชอบการดาเนิน งานกิจการหอพักนักศึก ษาพยาบาล โดยมี
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาเป็นที่ปรึกษาของคณบดี และมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักรับผิดชอบการดาเนินงานใน
ส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความประพฤติ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในหอพัก
ข้อ ๑๐ ค่าบารุงหอพักให้เป็นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๑๑ กรณีอยู่หอพักนักศึกษาพยาบาล D ๖ และหอพักนักศึกษาพยาบาล ๒ อัตราค่าไฟฟ้า ให้
เก็บตามที่ได้ใช้ไฟฟ้าจริงเป็นรายเดือนของแต่ละห้อง โดยเก็บในอัตราหน่วยละไม่เกิน ๖ บาท โดยการชาระค่า
ไฟฟ้า ให้ชาระที่เจ้าหน้าที่ดูแลงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประจาหอพักกาหนด
ทั้งนี้ เจ้ าหน้าที่ดูแลงานหอพักคณะพยาบาลศาสตร์นาส่งรายงานทะเบียนคุมค่าไฟฟ้าและเงินที่ได้รับการชาระ
ทั้งหมดที่งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
หากไม่ช าระในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสี ยค่าปรับ วันละ ๑๐ บาท จนกว่าจะชาระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวทั้งหมด
กรณีค่าปรับเกิน ๓๐๐ บาท คณะกรรมการประจาหอพักอาจพิจารณาลดหรืองดค่าปรับในส่วนที่เกิน
ได้
หมวด ๔

คณะกรรมการประจาหอพัก
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการประจาหอพัก ประกอบด้วย
(๑) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกรรมการ
(๒) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาของคณะอย่างน้อย ๓ คน เป็นกรรมการ
(๓) ประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก รวม ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการประจาหอพัก มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เป็นที่ปรึกษาของคณบดีในการบริหารกิจการหอพัก
(๒) พิจารณาแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับหอพักและนักศึกษาในหอพัก
(๓) พิจารณาโทษนักศึกษาผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตามขั้นตอนและขอบเขตที่กาหนดไว้
ตามความในหมวดที่ ๗ ของระเบียบนี้
(๔) ดาเนิน การใด ๆ เพื่อบริห ารกิจการหอพักให้เป็น ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและคณะ
พยาบาลศาสตร์ สร้างเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาการของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
(๕) เป็นที่ปรึกษาและดาเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับหอพัก
หมวด ๕
คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ข้อ ๑๔ ให้คณะพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่อาจารย์ เป็นคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
ข้อ ๑๕ อานาจและหน้าที่ของคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
(๑) พิจารณาและดาเนิ นงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาในหอพัก โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
ประจาหอพัก
(๒) พิจารณาอนุญาต และจัดสรรห้องพักให้นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก
(๓) เป็นที่ปรึกษาแก่แม่บ้านในการดาเนินงานกิจการหอพัก
(๔) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ นั ก ศึ ก ษา และประสานงานแจ้งเหตุ ฉุ ก เฉิน ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ฝ่ ายต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในหอพักในกรณีที่มีปัญหารีบด่วนต่างๆ เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาคณะกรรมการหอพักนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ไม่สามารถจัดการได้

(๕) อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักแต่ละคนมีอานาจเปิดและค้นห้องพักของผู้อาศัยได้เมื่อมีเหตุสมควร หรือ
อาจมอบหมายอาจารย์ผู้ปฏิบัติห น้าที่อาจารย์เวรหอพัก D ๖ และหอพักนักศึกษาพยาบาล ๒ โดยมีเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลงานหอพัก หรือกรรมการนักศึกษาประจาหอพักอีก ๑ คน ร่วมในการทาการเปิดค้น
(๖) เสนอพิจารณาโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามความในหมวดที่ ๗ ของระเบียบนี้
(๗) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการนักศึกษาประจาหอพักต่อคณะกรรมการประจาหอพัก
(๘) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพักและว่ากล่าวตักเตือนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักให้
ปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๙) เรียกประชุมนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจาเป็นและสมควร
(๑๐) ช่วยสอดส่อง ดูแล ยับยั้ง ห้ามปราม มิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
(๑๑) ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
หมวด ๖
คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
ข้อ ๑๖ คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาที่อาศัยในหอพักไม่
น้อยกว่า ๔ คน และไม่เกิน ๘ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ดังนี้
(๑) การสมัครเข้ารับเลือกตั้งต้องสมัครเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาชั้นปี
ที่ ๑-๔ ชั้นปีละ ๒-๓ คน และให้แต่ละกลุ่มที่สมัครระบุชื่อประธานและผู้สมัครในตาแหน่งต่าง ๆ ที่เห็นสมควร
(๒) คุณสมบัติของผู้สมัคร
(ก) เป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีสิทธิพักในหอพัก
(ข) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างได้รับวิทยทัณฑ์หรืออยู่ในระหว่างพักการศึกษา
(ค) ไม่เคยมีประวัติในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๗ การดาเนินการเลือกตั้ง
(๑) การเลือกตั้งกรรมการนักศึกษาประจาหอพักจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนปิดภาคการศึกษาที่ ๒
ของแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อย ๓๐ วัน
(๒) ให้นายกสโมสรคณะพยาบาลศาสตร์มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
(๓) การเลือกตั้งกรรมการตามข้อ ๑๕ ให้เลือกเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้รับเลือกคะแนนเต็มสูงที่สุดเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับการเลือกตั้ง ในกรณีที่ผู้สมัครเพียงกลุ่มเดียวจะต้องได้รับการรับรองจากนักศึกษาที่อาศัยในหอพักไม่ต่ากว่า
๒ ใน ๓ ของจานวนนักศึกษาที่มาใช้สิทธิจึงจะถือว่าได้รับการเลือกตั้ง

(๔) ให้ป ระธานกรรมการดาเนินการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งข้อ ๑๕ (๒) เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งต่อคณบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
(๕) ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นกรรมการนักศึกษาประจาหอพักให้กรรมการดาเนินการเลือกตั้ง ปรึกษา
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมตามองค์ประกอบในข้อ ๑๕ (๑) ต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
(๖) ให้กรรมการนักศึกษาประจาหอพักชุดปัจจุบันส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ
นักศึกษาประจาหอพักชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักมีวาระการดารงตาแหน่งหนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่วัน
ประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๑๙ กรรมการนักศึกษาประจาหอพัก พ้นสภาพเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(ก) การลาออกของประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักจะมีผลต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร
(ข) การลาออกของกรรมการนักศึกษาประจาหอพักตาแหน่งอื่น ๆ จะมีผลต่อเมื่อได้รับการเห็นชอบ
จากประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักและเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
(๔) นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนนักศึกษาที่อาศัยในหอพักลงมติให้ออก
(๕) ถูกปลดออกจากตาแหน่งโดยคาสั่งมหาวิทยาลัยหรือคณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากบกพร่องต่อ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกลงโทษเพราะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๖) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๗) ขาดคุณสมบัติประการใดประการหนึ่งตามข้อ ๑๕ (๒)
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งซ่อม
(๑) ในกรณีที่ประธานกรรมการนักศึกษาประจาหอพักหรือกรรมการนักศึกษาประจาหอพักตั้งแต่กึ่ง
หนึ่งของจานวนคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักหรือกรรมการนักศึกษาประจาหอพักพ้นสภาพเป็นกรรมการ
นักศึกษาประจาหอพักก่อนหมดวาระการดารงตาแหน่งให้คณะอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักเสนอรายชื่อนักศึกษาที่
อาศัยในหอพักที่เหมาะสมต่อคณบดี เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของกร
รมการที่พ้นสภาพไป

(๒) ให้กรรมการที่พ้นสภาพ ตามข้อ ๑๘ (๑) ส่งมอบงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการนักศึกษา
ประจาหอพักที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ ๑๘ (๑) ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้ง
(๓) ในกรณีที่กรรมการนักศึกษาประจาหอพักน้อยกว่ากึ่งหนึ่งลาออกตามข้อ ๑๘ (๓) (ข) ให้ประธาน
กรรมการนักศึกษาประจาหอพักเสนอรายชื่อนักศึกษาที่อาศัยในหอพักที่เห็นว่าเหมาะสมต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
หอพัก เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๒๑ อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก
(๑) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหอพัก
(๒) เรียกประชุมนักศึกษาที่อาศัยในหอพักเมื่อมีเหตุจาเป็น โดยแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักทราบ
ล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
(๓) พิจารณาและดาเนินงานเกี่ ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในหอพักโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก
(๔) ช่วยดูแลความสะอาดของอาคารและบริเวณหอพัก
(๕) ช่วยสอดส่องดูแล ยับยั้ง ห้ามปรามมิให้บุคคลภายนอกขึ้นไปบนหอพัก
(๖) ช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พักในหอพัก
(๗) เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับหอพักและกิจการในหอพักต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
(๘) ติดตามการทางานของเวรสุขภาพประจาวัน
(๙) มอบงานให้แก่คณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพักชุดต่อไปเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
(๑๐) ให้ความช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นแก่ผู้อาศัยที่เจ็บป่วยตาความจาเป็นและติดต่อแจ้งอาจารย์ที่
ปรึกษาหอพัก หรือแม่บ้านเพื่อการช่วยเหลือขั้นต่อไป
(๑๑) กาหนดอัตราค่าปรับในกิจการที่เกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหอพักที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการนักศึกษาประจาหอพัก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหอพัก
(๑๒) ดาเนินการเรียกเก็บค่าปรับจากนักศึกษาที่อาศัยในหอพักตามข้อ ๒๐ (๑๑)
(๑๓) แสดงบัญชีรายรับ-จ่ายให้นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักทราบก่อนสิ้นสุดวาระอย่างน้อย ๑๕ วัน
ข้อ ๒๒ การเบิ กจ่ ายเงิน ของคณะกรรมการนัก ศึก ษาประจ าหอพั กจะต้ อ งได้รับ การอนุมั ติ จาก
คณะกรรมการประจาหอพัก
หมวด ๗
ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม และการลงโทษ

ข้อ ๒๓ ข้อปฏิบัติ
(๑) นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ จะต้องยื่นแสดงความจานงเพื่อเข้าพักอาศัยในหอพักภายใน
กาหนดตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์
(๒) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ เข้าพักในหอพักจะต้องเข้าพักอาศัยในหอพักตามกาหนดในประกาศ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักอาศัยในหอพัก
(๓) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพักในหอพักพร้อมทั้งส่งใบสารวจคืนภายในกาหนดตามประกาศ
ของคณะพยาบาลศาสตร์ หากพ้นกาหนดถือว่าสิ่งของภายในห้ องพักอยู่ในสภาพเรียบร้อยและครบถ้วน และเมื่อ
คณะพยาบาลศาสตร์ประกาศปิดหอพักหรือเมื่อนักศึกษาจะต้องออกจากหอพักไปไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องมอบห้อง
และกุญแจให้เจ้าหน้าที่ตามเวลาที่กาหนด หากมีสิ่งใดภายในห้องชารุดหรือเสียหายนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ตามราคาที่คณะพยาบาลศาสตร์กาหนด
(๔) การย้ายห้องพักภายหลังการได้รับจัดสรรห้องแล้วจะต้องยื่นคาร้องและได้รับอนุญาตจากคณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาหอพักก่อนทุกครั้ง
(๕) การพักอาศัยอยู่ในห้องหนึ่งห้องใดในหอพักถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนักศึกษาเท่านั้น จะโอน
สิทธิดังกล่าวให้บุคคลอื่นไม่ได้
(๖) กาหนดเปิด-ปิดหอพักนักศึกษาพยาบาล ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเข้า -ออก หอพักนอกเวลาที่กาหนดจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดเข้าออกหอพักทุกครั้ง
และได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันก่อนทุกครั้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ต้องมีการลง
ลายมือชื่อในสมุดเข้าออกหอพักทุกครั้ง และได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักทางวาจา และอาจารย์เวรหอพักมี
การบันทึกไว้ในการบันทึกประจาวันเป็นลายลักษณ์อักษร
(๗) นักศึกษาจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและดูแลสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนรวม
(๘) การจัดให้มีการชุมนุมรื่นเริงใด ๆ ภายในบริเวณหอพักที่มีผู้ร่วมชุมนุมตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป ซึ่ง
อาจจะรบกวนความสงบของผู้อื่น จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหอพักนักศึกษา
(๙) การหุ งต้ ม อาหารภายในหอพั ก หากมี ค วามจ าเป็ น ให้ ก ระท าในห้ อ งที่ พั ก จั ด ไว้ เพื่ อ การนี้
โดยเฉพาะเท่านั้น และผู้ใช้ห้องนั้นจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดและความชารุดเสียหายของสิ่งของที่
ใช้
(๑๐) การต้อนรับบุคคลผู้มาเยี่ยมที่หอพักให้ต้อนรับในบริเวณที่หอพักได้จัดไว้ให้เท่านั้น และต้องให้ผู้
มาเยี่ยมออกจากบริเวณหอพักภายในเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา
(๑๑) นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒๒ (๑) – (๑๐) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๒๔ ข้อห้าม

(๑) ห้ามแต่งกายไม่สุภาพออกนอกบริเวณห้องพัก
(๒) ห้ามลักทรัพย์หรือจงใจทาลายทรัพย์สินของหอพักหรือผู้อื่นในหอพัก
(๓) ห้ามก่อการทะเลาะวิวาทภายในบริเวณหอพัก
(๔) ห้ามเสพ หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสุรา ของมึนเมา สิ่งเสพติด หรือสิ่งต้องห้ามใด ๆ ตามกฎหมาย
ในบริเวณหอพัก หรือบริเวณห้องพักที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(๕) ห้ามนาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่จะเป็นอันตรายเข้ามาหรือมีไว้ในครอบครองในบริเวณหอพัก
(๖) ห้ามนาภาชนะบรรจุก๊าซ หรือเชื้อเพลิงอันก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยมาเก็บไว้ภายในหอพัก
(๗) ห้ามเล่นการพนันภายในหอพัก
(๘) ห้ามนาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ฟุ่มเฟือย เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ กระติกน้าไฟฟ้า เป็นต้น เข้ามาหรือมีไว้ใน
ครอบครองในบริเวณหอพัก
(๙) ห้ามถอดถอน ดัดแปลง หรือต่อเติมอุปกรณ์และของใช้ทุกชนิดประจาห้องพักหรือภายในหอพัก
(๑๐) ห้ามกระทาการใด ๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบในบริเวณหอพัก
(๑๑) ห้ามมีไว้ซึ่งกุญแจหรือวัตถุอื่นใดที่เปิดห้องผู้อื่นได้
(๑๒) ห้ามนาสัตว์มาเลี้ยงในบริเวณหอพัก
(๑๓) ห้ามปิดประกาศเอกสาร หรือโปสเตอร์ใด ๆ ในบริเวณหอพัก เว้นแต่บริเวณที่ทางหอพักได้จัด
ไว้ให้เท่านั้น
(๑๔) ห้ามปืนป่ายขึ้นไปบนส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารหอพัก
(๑๕) ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียในทางชู้สาวภายในหอพัก
(๑๖) ห้ามนาบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยขึ้นหอพัก เว้นไว้แต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
(๑๗) ห้ ามนาบุคคลภายนอกเข้าพักค้างคืนในหอพัก เว้นไว้แต่ในกรณี ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักก่อนทุกครั้ง
(๑๘) ห้ามออกนอกหอพักหลังเวลาเปิด-ปิดที่กาหนด โดยไม่ได้ลงลายมือชื่อในสมุดเข้า – ออกหอพัก
และได้รับอนุญาตจากอาจารย์เวรหอพักประจาวัน
(๑๙) ห้ามประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยของนักศึกษา
(๒๐) ห้ามประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย และเป็นต้นเหตุของการร้องเรียนจากบุคคลอื่น
(๒๑) นอกจากที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๒๓ (๑) – (๒๐) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะพยาบาลศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ข้อ ๒๕ การลงโทษ
นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะต้องได้รับโทษสถานใด สถานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตักเตือนด้วยวาจา

(๒) ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
(๓) ภาคทัณฑ์
(๔) ตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก
(๕) ในกรณี ที่ เป็ น การกระท าซึ่ งน าความเสื่ อ มเสี ย ให้ ชื่อ เสี ยงเกีย รติคุ ณ ของสถาบั น และวิช าชี พ
ผู้กระทาจะได้รับการพิจารณาโทษในการตัดสิทธิ์การอยู่หอพักของคณะพยาบาลศาสตร์ทันที และได้รับโทษทาง
การศึกษาอีกโสตหนึ่งด้วย
(๖) ในกรณีที่เป็นการกระทาผิดตามข้อห้ามที่ ๒๓ (๑๕) – (๒๐) ผู้กระทาจะได้รับการพิจารณาโทษ
ภาคทัณฑ์ และตัดสิทธิ์การอยู่หอพักทันที
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ระเบียบเข้าห้องเรียน
นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการเข้าเรียนตามกาหนดในตารางการเรียนการสอนที่ทางคณะฯจัดให้และ
ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องเรียนโดยเคร่งครัดดังนี้
1. ให้นักศึกษาแต่งกายตามระเบียบของคณะฯ

2. เข้าห้องเรียนก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 15 นาทีและอยู่ในห้องเรียนจนครบกาหนดเวลาเรียน ถ้า
นักศึกษามีความจาเป็นต้องออกนอกห้องเรียนก่อนเวลาให้ขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง
3. นักศึกษาต้องลงชื่อเข้าเรียนทุกวิชากรณีไม่ลงชื่อจะถือว่าขาดเรียนถ้าพบว่ามีการลงชื่อแทนกัน ถือว่า
เป็นการทุจริตมีโทษตามระเบียบของคณะฯ ทั้งสองคน
4. กรณีเข้าเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควรเกินกว่า 3 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา จะพิจารณาความผิดตาม
กรณี
5. วิชาใดที่อาจารย์เข้าห้องเรียนช้ากว่า 15 นาทีให้หัวหน้าชั้นหรือผู้แทนนักศึกษารายงานอาจารย์ประจา
ชั้นทราบทันที
6. หัวหน้าชั้นมีสิทธิตักเตือนนักศึกษาผู้ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของห้องเรียนกรณีนักศึกษาไม่เชื่อฟังให้หัวหน้า
ชั้นรายงานอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจาชั้น
7. กรณีเจ็บป่วยขณะอยู่ในห้องเรียนหรือมีเหตุจาเป็นอื่นใดขอให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจา
ชั้น
8. นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ในทุกกรณีให้แจ้งอาจารย์ประจาชั้น หรืออาจารย์ผู้สอน
9. ห้ามนาขนมอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ
10. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดขณะเรียน ยกเว้นมีการจัดการเรียนการสอนโดยต้องใช้อุปกรณ์
ดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ระเบียบการสอบ
1. “ผู้เข้าสอบ” หมายความว่านักศึกษา ทุกหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอน
2. “กรรมการคุมสอบ”หมายความว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายให้มีหน้าที่
เกี่ยวกับการสอบ
3. นักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ากว่าร้อยละ 80 ในรายวิชานั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบ
4. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด
(1) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้น
(2) ต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวนักศึกษาเพื่อแสดงตนในวันสอบทุกครั้ง ถ้าผู้เข้า
สอบไม่แสดงบัตรกรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(3) ผู้เข้าสอบจะเข้าห้องสอบหรือออกจากห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบทุก
ครั้ง

(4) เข้าห้องสอบตามเวลาที่กรรมการคุมสอบกาหนด ไม่อนุญ าตให้ผู้เข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที ใน
รายวิชาที่ใช้เวลาสอบตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป และ 15 นาทีในรายวิชาที่ใช้เวลาสอบน้อยกว่า 1 ชั่วโมง
(5) ไม่ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาที นับแต่เริ่มเวลาสอบ
(6) ไม่นาอาหารหรือ เครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสอบ
(7) ไม่อนุญาตนาหนังสือ ตารา เอกสาร หรือกระดาษที่เขียน จด หรือบันทึกข้อความ หรืออุปกรณ์การ
สื่อสาร หรือวัสดุหรือวัตถุใดๆ ที่ไม่ได้ใช้หรือเกี่ยวกับการทาข้อสอบ เข้าห้องสอบ
(8) ไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบอื่นทั้งขณะที่อยู่ในห้องสอบหรืออยู่นอกห้องสอบ
(9) ไม่กระทาใดๆ อัน เป็ นการส่อเจตนาทุจริตในการสอบ เช่น พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือ
บุคคลภายนอกหรือจดข้อตวามไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือพยายามดูคาตอบจากผู้เข้าสอบอื่น หรือเปิด
โอกาสหรือยอมให้ผู้เข้าสอบอื่นมีโอกาสดูคาตอบของตน เป็นต้น
(10) ไม่นาข้อสอบ กระดาษคาตอบออกไปจากห้องสอบ
(11) ไม่ทาลาย ทาให้เสียหายหรือทาให้สูญหาย ซึ่งชุดข้อสอบหรือกระดาษคาตอบไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน
(12) เมื่อหมดเวลาสอบและกรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทาข้อสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจาก
ห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อกรรมการคุมสอบได้ตรวจชุดข้อสอบและกระดาษคาตอบแล้วและอนุญาตให้ออกไปได้เท่านั้น
5. เมื่ อ เข้ า ห้ อ งสอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นชื่ อ – นามสกุ ล และเลขที่ บ นข้ อ สอบและหรื อ
กระดาษคาตอบให้ครบถ้วนชัดเจนและฟังคาสั่งอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบก่อนเริ่มทาการสอบ
6. ระหว่างการสอบผู้เข้าสอบหากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเท่านั้น
7. นั กศึกษาจะออกจากห้ องสอบได้ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 3 ใน 4 ของเวลาที่กาหนดนับแต่เริ่ม
สัญญาณทาข้อสอบและต้องรอจน กว่าอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเก็บข้อสอบกระดาษคาตอบเรียบร้อยเสียก่อน
8. การออกจากห้องสอบชั่วคราวต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ ผู้ค วบคุมการสอบหรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
9. เมื่อนักศึกษาส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบกับอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบเรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้อง
ออกจากห้องสอบทันที
10. เมื่อสัญญาณหมดเวลาสอบให้ผู้สอบวางปากกาหรือดินสอข้อสอบและกระดาษคาตอบนั้นไว้บนโต๊ะ
ของตน
11. เมื่อผู้เข้าสอบส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบแล้วจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้

12.ผู้ที่เข้าสอบปฏิบัติฝ่าฝืนตามขอปฏิบัติระเบียบการสอบ หรือต้องสงสัยว่าทาการทุจริตผู้ควบคุมการ
สอบมีอ านาจตรวจค้น ผู้ เข้ าสอบได้ ก รรมการคุ มสอบอาจพิ จารณา และด าเนิ น การลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) กากบาทบยหัวกระดาษชุดข้อสอบหรือกระดาษคาตอบในวิชาที่สอบเพื่อพิจารณาลงโทษ
(3) ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
(4) ให้ออกจากห้องสอบ
13. กรณีที่มีการทุจริตในการสอบ ให้กรรมการคุมสอบบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าสอบพร้อมหลักฐานและ
รายงานให้คณะกรรมการวิชาการพิจารณาลงโทษอย่างหนึ่งดังนี้
(1) ปรับตกในรายวิชานั้น
(2) ปรับตกทุกรายวิชา
(3) ตัดสิทธิการสอบในครั้งต่อไป
14. ผู้เข้าสอบ ที่ทาการคัดลอกข้อสอบหรือลักลอบเอาข้อสอบออกไป ถือว่ามีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์
หรือเปิดเผยความลับของคณะฯ หรือความผิดทางอาญาฐานอื่นแล้วแต่กรณี
15. ผู้ เข้าสอบอื่นที่ร่วมกระทาการกับผู้ เข้าสอบที่ฝ่านฝืนระเบียบนี้ ไม่ว่าจะได้กระทาในฐานะตัวการ
ผู้สนับสนุน ผู้ใช้จ้าง วาน ช่วยเหลือ หรืออานาจความสะดวก จะได้รับการพิจารณาหรือดาเนินการเช่นเดียวกับผู้
เข้าสอบ
16. นักศึกษาต้องรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบของคณะฯ

ระเบียบการลา
1. การลาป่วย

1.1 นักศึกษาป่วยขณะอยู่ในหอพักแจ้งลาป่วยกับบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพฝ่ายกิจการนักศึกษา
หรือแจ้งลาป่วยกับอาจารย์เวรหอพัก (กรณีนอกเวลาราชการ) และเขียนใบลาส่งต่อบุคลากรฝ่ายกิจการ ฯ ในเวลา
ราชการ
1.2 นักศึกษาป่วยขณะปฏิบัติงานให้ลากับอาจารย์เวร / บุคลากร/ หัวหน้าศูนย์ / หัวหน้าเวร รายงานต่อ
บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพฝ่ายกิจการฯ หรืออาจารย์เวรนอกเวลาราชการแล้วแต่กรณี
1.3 นักศึกษาป่วยขณะเรียน / ขณะสอบให้รายงานต่ออาจารย์ ผู้ควบคุมวิชานั้นหรืออาจารย์ ประจาชั้น
แล้วรายงานต่อบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพฝ่ายกิจการฯ
1.4 นักศึกษาป่วยขณะอยู่นอกคณะฯให้แจ้งการลาป่วยของนักศึกษาต่อบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพ
ฝ่ายกิจการฯ อาจารย์เวรแม่บ้านหรืออาจารย์ประจาชั้นทันที
1.5 นักศึกษาป่วยขณะอยู่ในคณะฯถ้ามีความประสงค์จะกลับไปรักษาตัวที่บ้านจะต้องได้รับอนุญาตจาก
คณบดีโดยมีผู้ป กครองที่ระบุ ไว้ในทะเบี ยนผู้ปกครองเป็นผู้มารับนักศึกษาป่วยกะทันหั นหรือมีเหตุสุ ดวิสัย ไม่
สามารถแจ้งป่วยตามกาหนดเวลาดังกล่าวคณะฯจะพิจารณาตามความเหมาะสม
การเขียนใบลาป่วย
นักศึกษาป่ วยไม่ว่าอยู่ในสถานที่ใดต้ องเขียนใบลาป่วย 1 ใบถึงบุคลากรผู้ รับผิดชอบด้านสุขภาพฝ่ าย
กิจการฯ / อาจารย์ประจาชั้น / อาจารย์ผู้สอนบนคลินิกและจะต้องส่งทันทีที่นักศึกษาลาป่วยยกเว้นกรณีที่มีเหตุ
จาเป็นให้ส่งใบลาทันทีที่สามารถเขียนใบลาได้ ผู้ปกครองสามารถลาป่วยแทนนักศึกษาได้
2. การลากิจ
การลากิจต้องให้บิดา / มารดา / ผู้ปกครองเป็นผู้ลา
2.1 กรณีบิดา / มารดา / ญาติ/ ผู้ปกครองมีเหตุจาเป็นดังนี้
- ป่วยหนักอนุญาตให้ลากิจเพื่อไปเยี่ยมและช่วยเหลือตามสมควร
-ถึงแก่กรรมอนุญาตให้ลากิจเพื่อให้ไปร่วมพิธีศพโดยพิจารณาอนุญาตตามสมควร
แล้วแต่กรณี
-การฌาปนกิจอนุญาตให้ลากิจในวันฌาปนกิจตามที่คณะฯเห็นสมควร
2.2 กรณีต้องไปเป็นพยานศาลต้องมีหมายศาลมาแสดง
2.3 กรณีที่เกิดภัยร้ายแรงต่างๆ แก่ครอบครัวเช่นอัคคีภัย / อุทกภัย / อุบัติเหตุ/ โจรกรรมเป็นต้นอนุญาต
ให้ลาได้ตามความจาเป็น
การลากิจต้องได้รับอนุญาตจากคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ

การส่งใบลา
ใบลาทุกประเภทรับได้ที่ฝ่ายกิจการฯ
- ในเวลาราชการขณะเรียน ส่งใบลาอาจารย์ประจาชั้น
- ขณะฝึกปฏิบัติงานส่งใบลาอาจารย์ผู้สอนคลินิก
- นอกเวลาราชการส่งใบลาอาจารย์เวรแม่บ้าน
นักศึกษาที่มีความจาเป็นต้องลากิจผู้ปกครองต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานการลาพร้อมส่งใบลากิจที่ฝ่าย
กิจการฯ ล่วงหน้า 3 วันทาการ ในกรณีฉุกเฉินให้ผู้ปกครองแจ้งคณะ ฯและส่งใบลาตามแบบฟอร์มของคณะฯระบุ
เหตุจาเป็นไว้และส่งหลักฐานแสดงภายหลังได้ ที่ฝ่ายกิจการฯ

ระเบียบการปฏิบัติงาน
1. นักศึกษาแต่งเครื่องแบบฝึกปฏิบัติงานตามที่คณะฯ กาหนด
2. ต้องขึ้นปฏิบัติงานก่อนเวลา 30 นาที

3. การลงเวรก่อนลงเวรตรวจดูความเรียบร้อยในงานที่ตนรับผิดชอบส่งเวรให้เรียบร้อย แล้วแจ้งอาจารย์ประจาหอ
ผู้ป่วย / หัวหน้าตึก / หัวหน้าเวร ทราบก่อนลงเวรทุกครั้ง

หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาความผิ ด ของนั ก ศึ ก ษาคณะพยาบาลศาสตร์ ใ นการเรี ย นการสอน
ภาคปฏิบัติ
การกาหนดโทษให้พิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ลักษณะของความผิด
1.ความผิดทุกกรณี
2.ความผิดทุกกรณี

สาเหตุแห่งการกระทาผิด
ผลของการกระทาผิด
การลงโทษ
เหตุสุดวิสัย
- ไม่ว่าผลของการกระทาอยู่ในระดับใด - ไม่มีการลงโทษ
เจตนา
- ไม่ว่าผลของการกระทาอยู่ในระดับใด - ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.ปฏิบัติการพยาบาล
- รู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง
- ทาทัณฑ์บน
ผิดเทคนิค
2.มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส
3.อาการสาหัส
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
4.พิการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.ถึงแก่กรรม
4.ลืมปฏิบัติการพยาบาล - ประมาท เลินเล่อ ขาด
1.ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
ความตั้งใจ ขาดความเอาใจ 2.มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส - ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
ใส่และขาดความสนใจ
3.อาการสาหัส
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
4.พิการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.ถึงแก่กรรม
5.การปฏิบัติการพยาบาล - รู้เท่าไม่ถึงการณ์
1.ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง
- ทาทัณฑ์บน
ผิดไปจากแผนการรักษา
2.มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส - ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย
3.อาการสาหัส
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
4.พิการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.ถึงแก่กรรม
- ประมาท เลินเล่อ ขาด
1.ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
ความตั้งใจ ขาดความเอาใจ 2.มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส - ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
ใส่และขาดความสนใจ
3.อาการสาหัส
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
4.พิการ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.ถึงแก่กรรม
5.ลืมให้ยา
- รู้เท่าไม่ถึงการณ์
1. มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส - ทาทัณฑ์บน

ลักษณะของความผิด

สาเหตุแห่งการกระทาผิด

ผลของการกระทาผิด
2. อาการสาหัส
3. พิการ
4. ถึงแก่กรรม
- ประมาท เลินเล่อ ขาด
1. มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส
ความตั้งใจ ขาดความเอาใจ 2. อาการสาหัส
ใส่และขาดความสนใจ
3. พิการ
4. ถึงแก่กรรม
6. ให้ยาผิด (ผิดคน ผิด - รู้เท่าไม่ถึงการณ์
1. ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ิดปกติ
ชนิด ผิดขนาด ผิดวิถีทาง
2. มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส
ผิดเวลา ฯลฯ)
3. อาการสาหัส
4. พิการ
5. ถึงแก่กรรม
- ประมาท เลินเล่อ ขาด
1. ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ิดปกติ
ความตั้งใจ ขาดความเอาใจ และเป็นยาทีไ่ ม่เป็นอันตราย
ใส่และขาดความสนใจ
2. ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ิดปกติ
แต่เป็นยาอันตราย
3. มีอาการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ
และเป็นยาอันตราย
4. มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส
5. อาการสาหัส
6. พิการ
7. ถึงแก่กรรม
7. มีความบกพร่องใน
- รู้เท่าไม่ถึงการณ์
1. ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ิดปกติ
การปฏิบัติหน้าที่อัน
2. มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส
ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
3. อาการสาหัส
ผู้ป่วย
4. พิการ
7.1 รับคาสั่งการรักษาผิด
5. ถึงแก่กรรม
7.2 ออกคาสั่งผิด
- ประมาท เลินเล่อ ขาด
1. ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ิดปกติ
7.3 ทอดทิ้งผู้ป่วย
ความตั้งใจ ขาดความเอาใจ 2. มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สาหัส
ใส่และขาดความสนใจ
3. อาการสาหัส
4. พิการ
5. ถึงแก่กรรม
8. มีความบกพร่องใน
- เจตนากระทาผิด

การลงโทษ
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 15 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 20 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 25 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 30 วัน
- ทาทัณฑ์บน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ทาทัณฑ์บน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน
- ปฏิบัติงานเพิ่ม 10 วัน
ให้ทารายงานยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ให้ทารายงานยื่นต่อ

ลักษณะของความผิด สาเหตุแห่งการกระทาผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ
8.1 เปิดเผยความลับของ
ผู้ป่วยอันก่อให้เกิดหรือ - ประมาท เลินเล่อ ขาด
อาจก่อให้เกิดความ
ความตั้งใจ ขาดความเอาใจ
เสียหายต่อผู้ป่วย
ใส่และขาดความสนใจ
8.2 ประพฤติตนไม่
เหมาะสมเป็นเหตุให้เกิด
ความเสื่อมเสียอย่าง
ร้ายแรงต่อวิชาชีพ
8.3 รายงานเท็จ/ปกปิด
ข้อมูล

หมายเหตุ

(1) การลงโทษ

ผลของการกระทาผิด

หมายถึง

การลงโทษ
คณะกรรมการพิจารณาวินัย
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานเพิ่ม 5 วัน และตัด
สิทธิ์การได้รบั รางวัลและ
ทุนการศึกษาทุกประเภท

ให้ทาตามโทษที่กาหนดหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
(2) ปฏิบัติงานเพิ่ม
หมายถึง
ปฏิบัติงานเพิ่มในวัน-เวลาที่คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์กาหนด
(3) วัน
หมายถึง
วันทาการหรือวันหยุด
(4) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการปฏิบัติเพิ่มเติมนักศึกษาต้องเป็นผู้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมด โดยให้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

ข้อปฏิบัติสาคัญเกี่ยวกับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

