ปีการศึกษา 2564

ก

สารจากผู้อานวยการวิทยาลัย
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
ครูขอต้อนรับนัก ศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๔๔ เข้า สู่รั้ว เฟื่องฟ้าของวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยความยินดียิ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้เรายังไม่สามารถ
พบกันตามปกติได้ แต่ต้องปรับเป็นการเรียนแบบออนไลน์ตามวิถีชีวิตใหม่ การที่นักศึกษาเลือกเข้ามาศึกษาใน
วิชาชีพ การพยาบาล นับ ว่ า เป็ นการเลื อ กเส้ นทางชี วิตที่ดี เส้นทางหนึ่ง ในการสร้า งคุณประโยชน์ ให้ แ ก่ ตนเอง
ครอบครัว และสังคม ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้สะท้อนถึงความสาคัญของวิชาชีพพยาบาลในระบบ
สุขภาพของทุกประเทศทั่วโลก วิชาชีพการพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าสองร้อยปี นับจาก
กาเนิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ทาให้การพยาบาลเป็นวิชาชีพที่สังคมยอมรับโดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และศิลปะการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตใจทีเ่ มตตาอาทร ในประเทศไทยวิชาชีพการพยาบาลนับเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ
ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนแพทย์
ผดุงครรภ์ขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ และพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ที่ทรง
เป็นพยาบาลต้นแบบให้แก่พยาบาลไทย และทรงพระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราช
ชนก ให้เป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี โดยมีชื่อจังหวัดต่อท้าย วิทยาลัยของเราจึงได้ชื่อ พระราชทานว่า
“วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร”ี ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล และภาคภูมิใจในวิทยาลัยของเรา
จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจในวิชาชีพและสถาบันเช่นเดียวกัน
การศึกษาในวิชาชีพการพยาบาล มีทั้งการศึกษาภาคทฤษฎี ภาคทดลองและภาคปฏิบัติ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะในการเป็นพยาบาลที่ดีตามมาตรฐานของวิชาชีพ การหล่อหลอม
บ่มเพาะให้นักศึกษาเติบโตเป็นพยาบาลที่ดีนั้น ไม่ได้มีเพียงการให้ความรู้ทางวิชาการตามที่หลักสูตรกาหนดเท่านั้น
หากแต่ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใช้ชีวิตร่วมกันของนักศึกษาตลอดระยะเวลา ๔ ปี ที่จะช่วยเติมเต็มให้
นักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ครูขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน การที่
นักศึกษามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน มิตรภาพที่จะเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนร่วมรุ่นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามและ
จะสนับสนุนการดาเนินชีวิตของนักศึกษาในอนาคต ครูขอให้นักศึกษารักกัน ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ด้วยกัน รักษา
ระเบียบวินัยซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ท้ายสุดนี้ครูขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขในการเรียนและการใช้ชีวิตในวิทยาลัยของเรา
ประสบความสาเร็จในการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ครูขอเป็นตัวแทนของครูทุกคนในวิทยาลัย ที่พร้อม
จะช่วยเหลือหากนักศึกษามีปัญหา และจะสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษาด้วยความ
เต็มใจยิ่ง
ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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ส่วนที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

2

ประวัตวิ ทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 69/1 หมู่ 2 ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลชลบุรี ริมถนน มีเนื้อที่
ประมาณ 22 ไร่
การก่อตั้งแรกเริ่มนั้น เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ดาริว่าประเทศไทยยัง
ขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอีกมาก ทาให้การจัดบริการแก่ประชาชนขาดคุณภาพและ
ไม่ได้รับผลดีตามเป้าหมาย จึงสมควรให้ผลิตบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาของชาติ
ในปี พ.ศ.2514 นายแพทย์อุดม จินดาวณิค ผู้อานวยการโรงพยาบาลชลบุรี
เป็นผู้รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เปิดรับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลฯ หลักสูตร
1 ปี 6 เดือน โดยศึกษาวิชาการพยาบาล 1 ปี และวิชาผดุงครรภ์อนามัย 6 เดือน
พ.ศ.2521 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 กระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบายเพิ่มการผลิตบุคลากรในระดับต่างๆ จึงได้ให้ระงับการรับ
นักเรีย นในหลั กสูต รผู้ ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ชั่วคราวให้เ ปิด สอนในหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตร์ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี
พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
และเป็ น สิ ริ ม งคล นิ มิ ต หมายแห่ ง วิ ช าชี พ พยาบาล กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ข อ
พระราชทานนามวิ ท ยาลั ย ซึ่ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ พระราชทานนามให้ แ ก่
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่า “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี”
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2537 วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี”
พ.ศ.2540 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อสาเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถดูรายละเอียดประวัติเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.bnc.ac.th/page/1

3

โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

4

โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

5

ปรัชญา
วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี เชื่ อ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาโดยจั ด
บรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเป็นผู้นา ใฝ่รู้ใฝ่
เรี ย น บนพื้ น ฐานของการอยู่ ร่ ว มกั น แบบเอื้ อ อาทรตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงจะสามารถส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ด้าน
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมอย่างสมดุล สามารถให้บริการพยาบาลได้ในทุกระดับ
ของบริ ก ารสุ ข ภาพ ท างานร่ ว มกั บ ที ม สุ ข ภาพ ชุ ม ชน และสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีความสุข

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนา ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เป็นผู้นา
ด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน
นิยาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนา ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เป็นผู้นา
ด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน หมายถึง
1) เป็นองค์กรทางการศึกษาด้านการพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่น
จากสังคมทั้งใน และต่างประเทศ
2) ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพอยู่บนฐานวัฒนธรรมและค่านิยม
ร่วมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง
3) อาจารย์ ผู้ ส อนมี คุ ณ ภาพสู ง ทั้ ง ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้
ความสามารถด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ มีผลงานที่โดดเด่นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
นิยาม บัณฑิตพยาบาลที่เป็นผู้นาด้านการคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาพชุมชน
หมายถึง ผู้เรียนและบัณฑิตได้รับการยอมรับจากสังคม ในด้านการคิดสร้างสรรค์
เพื่อสุขภาพชุมชน ได้แก่ สร้างนวัตกรรม วิจัย ออกแบบ หรือพัฒนาการบริการ
สุขภาพ
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
2. วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพ
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาไทย
5. พัฒนาสถาบันสู่ความทันสมัย

อัตลักษณ์คณ
ุ ธรรมและค่านิยมองค์กร: BNC MOPH
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อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยกาหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของ
สถาบันพระบรมราชชนก คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ” การ
บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความ
รัก ความเมตตา ใส่ ใ จในปั ญหาและความทุ ก ข์ ของผู้ รับ บริ การและผู้ เ กี่ย วข้ อ ง
ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความ
คิ ด เห็ น ของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น หลั ก โดยก าหนดสมรรถนะบั ณ ฑิ ต ที่ ต อบสนอง
อัตลักษณ์ไว้ 3 ด้าน (SAP) คือ
S: Service mind จิตบริการ
A: Analytical thinking การคิดวิเคราะห์
P: Patient Participation การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและการคานึงถึง
สิทธิของผู้ป่วย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
http://www.bnc.ac.th/page/29
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เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี ก าหนดเอกลั ก ษณ์ ใ ห้
สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนก คือ “สร้างคนจากชุมชนเพื่อ
ตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System)
วิทยาลัย ผลิ ตและพัฒ นาบุค ลากรด้ านสุ ข ภาพเพื่ อให้ ป ฏิบั ติ ง านอยู่ ใ น
หน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ คือ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การป้อ งกั น และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพของประชาชน ครอบคลุ ม การจั ด ระบบ
บริก ารสุ ข ภาพชุ ม ชน ทั้ ง บริก ารสุ ขภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ชนบท และ
ชุมชนเมือง ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี มี สี ฟ้ า -ขาวเป็ นสี ป ระจ า
วิทยาลัย และมีดอกเฟื่องฟ้าขาว เป็นดอกไม้ประจาวิทยาลัย หมายถึง
พยาบาลที่มีความงามเป็นธรรมชาติ สดชื่น อ่อนโยน และมีความสามารถ
ปรับตัวได้ดี
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คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์
ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
2. สามารถให้การพยาบาลได้อย่างเป็นองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะ
สุขภาพทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใช้
ศาสตร์และศิล ปะทางการพยาบาล และหลั กฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. มี ค วามสามารถคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ มี เ หตุ ผ ล คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป
4. สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ
5. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ
และมีความเอื้ออาทร
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นา สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทางาน
เป็นทีมกับสหวิชาชีพ
7. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ
8. สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
9. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการ
สื่อสาร
10. มีศรั ทธาในวิช าชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการพยาบาล และ
คุณค่าแห่งตน

ส่วนที่ 2

หลักสูตรการศึกษา
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
Bachelor of Nursing Science Program

วัตถุประสงค์หลักสูตร
เมื่อสาเร็จการศึกษา บัณฑิตมีคุณลักษณะดังนี้
1. ความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาล
2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลองค์รวม เน้นความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกช่วงชีวิตทุกภาวะ
สุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และในความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3. สื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
5. มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลในการศึกษาค้นคว้า การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
6. สามารถใช้กระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาทางการ
พยาบาลและทางสุขภาพ
7. แสดงภาวะผู้นาและสามารถบริหารจัดการในการทางานร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพและ
ผู้เกี่ยวข้อง
8. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ และมีความเอื้อ
อาทร
9. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนใจใฝ่รู้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
10. สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ
11. แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักในคุณค่าวิชาชีพ และสิทธิ
ของพยาบาล
12. เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนเป็น
พลเมืองดีของชาติ ภูมิภาค และประชาคมโลก
13. มี สมรรถนะทางวั ฒนธรรม สามารถปฏิบั ติ งานในสภาพการณ์ ข องความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรม
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561
โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
- ทฤษฎี
- ปฏิบัติ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
99
22
77
41
36
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดรายวิชาในหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทาง
http://mis.bnc.ac.th/mis/index_codeigniter.php/eregis/general/showDetailStudyPlan
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นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
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นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 44 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร
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นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 43 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2561

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

ส่วนที่ 3

การจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¾.È. 2564
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดาเนินการจัดการ โดยใช้ระเบียบสถาบัน
พระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ซึ่งได้กาหนดไว้เป็นหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและจะต้องนาไปปฏิบัติ คือ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 คณะกรรมการ
หมวด 3 ระบบการศึกษา
หมวด 4 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
หมวด 5 การลาและการให้พักการศึกษา
บทเฉพาะกาล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
http://www.bnc.ac.th/news/579
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การจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กลุ่มงาน
วิชาการ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษา ดังนี้


การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

1. งานทะเบียนฯ รับแผนการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปีจากกลุ่มงาน
วิชาการ
2. งานทะเบียนฯ ลงทะเบียนประจาภาคการศึกษาให้นักศึกษาทุกชั้นปีในฐานข้อมูล
3. งานทะเบียนฯ ชี้แจงขั้นตอน วิธีการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนแก่
นักศึกษา
4. นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนและรายละเอียดอื่นๆ ในฐานข้อมูลทาง
www.bnc.ac.th 1 เดือนหลังจากเปิดภาคการศึกษา
5. นักศึกษาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารภายในวัน –เวลาที่กาหนดตามประกาศ
ของวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งการช าระค่ า บ ารุ ง การศึ ก ษาและค่ า ลงทะเบี ย นของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564
6. นักศึกษานาหลักฐานการชาระเงินผ่านธนาคารส่งให้งานทะเบียน เพื่อตรวจสอบการ
ชาระเงิน
7. สถาบันพระบรมราชชนกออกใบเสร็จรับเงินส่งให้วิทยาลัย เพื่อมอบให้นักศึกษา
9. อาจารย์ประจาชั้นติดตามนักศึกษาที่ยังไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียน ให้มาชาระเงินตาม
กาหนด
10. กรณีนักศึกษาไม่สามารถชาระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามเวลาที่กาหนดให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามประกาศของวิทยาลัยฯ เรื่องการชาระค่าบารุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนฯ

หมายเหตุ
1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชาระเงินเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีผ่อนผันค่าเล่าเรียน ขอให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนเมื่อเปิดภาคการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ยื่นเรือ่ งขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน จะถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ระบบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาของงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
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การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

1. งานทะเบียนฯ จัดทาแบบประเมินในฐานข้อมูลตามตารางการจัดการ
เรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งให้นักศึกษาทาการประเมินการจัดการ
เรี ย นการสอนและประเมิ น อาจารย์ ผู้ ส อนทั้ ง ภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และ
ภาคปฏิบัติในฐานข้อมูล www.bnc.ac.th 1 สัปดาห์ก่อนปิดภาคการศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา
3. นักศึกษาประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาและประเมินอาจารย์
ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ ที่ลงทะเบียนเรียนในฐานข้อมูล
www.bnc.ac.th ตามเวลาที่กาหนด โดยการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคปฏิบัติ
หรือภาคทดลองให้เลือกประเมินเฉพาะอาจารย์ที่สอนนักศึกษาเท่านั้น
4. นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ท าการประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าและ
อาจารย์ผู้สอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ จะไม่สามารถเปิดดูผล
การเรียน (เกรด) ของตนเองได้และไม่สามารถมาขอผลการเรียนเพื่อนาไปใช้ขอทุน
ต่างๆได้
5. กรณีนักศึกษาพบปัญหาเรื่องการประเมิน การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ให้ส่งตัวแทนของชั้นปีมาติดต่อที่งานทะเบียนฯ เพื่อการ
แก้ไขต่อไป
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แนวทางการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชั่วโมง Self study
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดย กลุ่ มงานวิชาการ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบั ติ
กิจกรรมในชั่วโมง Self study เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถพัฒนาให้นักศึกษา
เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ได้
จึงกาหนดให้ชั่วโมง Self study เป็นชั่วโมงที่นักศึกษามีอิสระในการเลือกทากิจกรรม เพื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อาทิเช่น การปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ หรือแสวงหาความรู้ในเรื่องที่สนใจ โดยที่นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวที่อาคารเรียน
หรือห้องสมุด หรืออาจารย์ผู้สอนรายวิชาอาจจัดการเรียนการสอนชดเชยชั่วโมงที่หยุดการเรียนการสอน
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีแฟ้มการขอใช้ชั่วโมง Self study อยู่ที่อาจารย์ประจาชั้นแต่ละชั้นปี

แนวทางการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชั่วโมง Academic office hour
วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี โดย กลุ่ มงานวิชาการ ได้ ก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในชั่วโมง Academic office hour เพื่อเป็นการช่วยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่าได้พัฒนา
ตนเองในการเรียนรู้ และสามารถจบการศึกษาในระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ที่จะ
สาเร็จการศึกษาสามารถสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯได้ จึงกาหนดให้ชั่วโมง Academic office
hour ดังนี้
• กลุ่มงานวิชาการ ในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
เป็นชั่วโมงที่อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ประจาชั้น พบ
นักศึกษาเพื่อปรึกษาและร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี ภาค
ทดลอง และภาคปฏิบัติ หรือจัดการสอบซ่อมและทบทวนความรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียน
ที่ดี และเตรียมตัวเพื่อสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ
• กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของ
เดือน เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยนักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เวลา 13.00-14.00 น. และเวลา
14.00-16.00 น. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
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แนวทางการปฏิบัตกิ จิ กรรมในชัว่ โมง พบอาจารย์ประจาชัน้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดย กลุ่มงานวิชาการ ได้กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมง พบอาจารย์ประจาชั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนในแต่ละ
ชั้นปี ด้านการศึกษา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
การประสานงานระหว่างวิทยาลัยและนักศึกษา รวมทั้งการบริหารชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ ดี เก่ง และ มีความสุข
จึงกาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าชั้นเรียนในชั่วโมง พบอาจารย์ประจาชั้น ตาม
วันและเวลาที่กาหนดในตารางสอน และให้อาจารย์ประจาชั้นพบนักศึกษา เพื่อชี้แจงให้
ข้อมูลต่างๆ แก่นั กศึกษา ตลอดจนอบรมดูแลนักศึกษาในด้านความประพฤติ ความมี
ระเบียบวินัย ความเอาใจใส่ต่อการเรียน และระเบียบการอยู่ร่วมกันในวิทยาลัย

ข้อตกลงที่นักศึกษาต้องถือปฏิบัติขณะเรียนทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ
1. งดการใช้โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ในขณะเรียน
หากไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน
2. หลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะที่อาจารย์สอน หากมีข้อสงสัยในการ
เรียนให้ยกมือและถามอาจารย์ผู้สอน
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ระเบียบการใช้หอ้ งสมุด
 เวลาการให้บริการของห้องสมุด
ภาคเรียนที่ 1 , ภาคเรียนที่ 2 และภาคดูร้อน
- วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 20.00 น.
- วันอาทิตย์
เวลา 16.00 – 19.00 น.
หมายเหตุ เวลาเปิด – ปิด ห้องสมุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยงานห้องสมุด กลุ่มงานวิชาการ ได้กาหนดระเบียบการ
ใช้ห้องสมุด เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีการปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้เข้าห้องสมุดทุกคนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ก่อนเข้าห้องสมุดต้องถอดรองเท้าและวางกระเป๋า สิ่งของต่างๆไว้ในล๊อกเกอร์หน้า
ห้องสมุด
3. ห้าม นากระเป๋า ถุง ย่าม แฟ้ม เข้ามาในห้องสมุด
4. วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ หลังจากนักศึกษาอ่านเสร็จแล้วให้นามาเก็บ
ไว้ที่เดิม
5. หนังสือใช้เสร็จแล้วให้นามาวางไว้ในชั้นพักที่จัดให้ ห้ามกองไว้บนโต๊ะ
6. ห้าม นาหนังสือทุกชนิดออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมิได้ยืมอย่าง
ถูกต้อง
7. ไม่ขีด-เขียน ตัด หรือพับหนังสือ ซึ่งเป็นของส่วนรวมถ้าจับได้ถูกลงโทษถึงที่สุด
8. ไม่นาอาหารและของขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องสมุด
9. ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยไม่ทิ้งเศษกระดาษและสิ่งต่าง ๆ ลงบนพื้น
10. ลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือเลื่อนเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะ และปิดพัดลมให้เรียบร้อย
11. รักษาความสงบ เรียบร้อย ขณะใช้ห้องสมุดไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
12. ผู้ใช้บริการที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อท่านเข้ามาในห้องสมุด กรุณาปิดเสียงโทรศัพท์
13.การยืมหนังสือไปถ่ายเอกสารข้างนอก ให้ลงชื่อยืมในสมุดที่ห้องสมุดจัดไว้ให้
และเมื่อนาหนังสือมาคืนต้องให้เจ้าหน้าที่ปั๊มคืนทุกครั้งและนาไปเก็บที่เดิม
14. หนังสือที่ได้รับการยืมแล้วให้นักศึกษานาออกนอกห้องสมุดทันที
15. ถ้ า มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การค้ น หาสิ่ งพิ ม พ์ ห รื อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ให้ ส อบถาม
บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
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 การบริการยืม - คืน สิ่งพิมพ์
1. หนังสือทั่วไป /หนังสือจอง
• นักศึกษายืมได้ จานวน 6 เล่ม นาน 7 วัน
2. วารสารรวมเล่ม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ฉบับเก่า
• นักศึกษายืมได้ จานวน 3 เล่ม นาน 3 วัน
3. หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสารเล่มใหม่ล่าสุด (อยู่ในปก) ไม่อนุญาตให้ยืม
ออกนอกห้องสมุดให้ใช้เฉพาะในห้องสมุด ยกเว้น ถ่ายเอกสาร เท่านั้น

 การใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ดังนี้
1. CINAHL Complete เป็นฐานข้อมูลและเครื่องมือสืบค้นทางด้านการพยาบาล
ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เข้าที่ http://search.ebscohost.com
2. IG Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) เข้าที่
http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main?0/
3. Clinicalkey for Nursing เข้าที่ http://www.Clinicalkey.com/nursing/
4. ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลและเครือ่ งมือสืบค้นด้านการแพทย์และพยาบาลเข้า
ที่ http://www.sciencedirect.com
5. ThaiLis เป็นฐานข้อมูลด้านงานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้า
ที่ http://www.thailis.or.th/tdc/
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ระบบการลากิจของนักศึกษา
เริ่มต้น
กรอกแบบ อร์มการลากิจ ที่ ้องงานปก รอง
อยางน้อย 3 วันกอนลา

นัก ก า

เสนอใบลากับอาจารย์ที่ปรก า

นัก ก า
อาจารย์ที่ปรก า

ิจาร าเ ตผลและ วาม
เ มาะสม องการลา

เ นชอบ

มเ นชอบ

ประสานอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาตาม ้อมูลที่นัก ก า
เ ียนระบ ว้ใบแบบ อร์มการลาเ ่อสอบ ามเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากการลา เชน เวลาเรียน การสอบเกบ
ะแนน/ชินงานในชันเรียน

ลง วามเ นที่ มสม วรใ ้ลา

ระงับการลา

ลง วามเ นที่สม วรใ ้ลา ด้

อาจารย์
ที่ปรก า

ลง วามเ นที่ มสามาร
ใ ้ลา ด้

สงใบลาใ ้อาจารย์ประจาชัน
ิจาร าเ ตผลและ
วามเ มาะสม องการลา
มเ นชอบ

อาจารย์
ที่ปรก า

อาจารย์
ที่ปรก า

ระงับการลา
อาจารย์ประจาชัน
เ นชอบ

รับทราบการลาและสงใบลาใ ้
รองผู้อานวยการกลมงานวิชาการ

ลง วามเ นที่ มสม วรใ ้ลา

อาจารย์ประจาชัน

ระงับการลา
จิ าร าเ ตผลและ
วามเ มาะสม องการลา
ในใบลากิจตรงชองอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาใ ้นัก ก าเ ียนช่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาด้วยตัวบรรจง มต้อง ปใ ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเ นรับทราบ (อาจารย์ที่ปรก าจะเปน
ผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใ ้)

มเ นชอบ
มอน าตใ ้ลา

รองผู้อานวยการ
กลมงานวิชาการ

เ นชอบ
อน าตใ ้ลา
สาเนาเอกสารใ ้ผู้ที่เกี่ยว ้องและ
ใ ้เอกสาร บับจริงที่งานทะเบียน

รองผู้อานวยการ
กลมงาน
วิชาการ
รองผู้อานวยการ
กลมงานวิชาการ
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ระบบการลาป่วยของนักศึกษา
เริ่มต้น
แจ้งการลาใ ้ทราบโดยโทร ั ท์/ใ ้เ ่อนมา
แจ้งกับอาจารย์ที่ปรก าและอาจารย์ประจาชัน

นัก ก า

แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ที่ปรก า/
อาจารย์ประจาชัน

ลังการลาใ ้กรอกแบบ อร์มการลาปวย
ที่ ้องงานปก รอง ร้อมเอกสารแนบใบรับรองแ ทย์ ( ้ามี)

นัก ก า

สงใบลาใ ้อาจารย์ที่ปรก า

นัก ก า

รับทราบการลา และสงใบลาใ ้อาจารย์ประจาชัน

อาจารย์ที่ปรก า

รับทราบการลา และสงใบลา
ใ ้รองผู้อานวยการกลมงานวิชาการ

อาจารย์ประจาชัน

อน าตและลงนาม
สาเนาเอกสารใ ้ผู้เกี่ยว ้องและใ ้เอกสาร บับจริง
ที่งานทะเบียน
ในใบลาปวยตรงชองอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาใ ้นัก ก าเ ียนช่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา
ด้วยตัวบรรจง มต้อง ปใ ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเ น
รับทราบ (อาจารย์ที่ปรก าจะเปนผู้ประสานงานกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาใ ้)

สินสด

รองผู้อานวยการ
กลมงานวิชาการ
เล ารองผู้อานวยการ
กลมงานวิชาการ

ส่วนที่ 4

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
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กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะงาน
พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่วิทยาลัยและกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ อุด มศึ กษากาหนดด้ว ยกิ จกรรมเสริมหลัก สูต ร ส่ งเสริ มความเป็ น
ประชาธิปไตยหล่อหลอมให้นักศึกษามีวินัย สนับสนุนสวัสดิการ ให้คาปรึกษาแนะนาและ
สนับสนุนทุนการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการบริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และประสานสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตลอดปีการศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ
2. สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการสโมสรนักศึกษา
3. ส่งเสริมพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาพยาล
4. สนับสนุนให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันภายใต้วัฒนธรรมชล
6. ดูแลชีวิตความเป็นอยู่นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมความวินัยในหอพัก
7. ส่งเสริมให้นักศึกษาทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
8. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล
9. สนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาและจัดสรรให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
10. ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา
11. ประสานงานกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลน
12. ประสานสัมพันธ์กับศิษย์เก่าในการเผยแพร่ข้อมูลข่างสาวในวิทยาลัย
13. เป็นกรรมการพิจารณานักศึกษาที่ประพฤติผิดวินัย
14. จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์ศึกษาอาศัย
15. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัย
16. กาหนดระยะเวลาการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ผ่าน web site
17. จัด ตารางเวรรัก ษาการณ์ข องอาจารย์ เจ้ าหน้า ที่แ ละเบิก ค่า ตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน
18. ประสานกับธนาคารกรุงไทยในการจัดทาบัตรนักศึกษา
19. จัดทารายการประเมินตนเอง (SAR)
20. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างการดาเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

•
•
•
•

งานกิจกรรม ั นานัก ก า
งานทานบารง ิลปวั น รรม
สโมสรนัก ก า
ชมรมนัก ก า

• งานสวัสดิการนัก ก า
• งาน ิ ย์เกาสัม ัน ์

• งานแนะแนว
• งานใ ้ าปรก า
• งานทนการ ก า

30

โครงสร้างกลุม่ งานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ดร. เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม
รองผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ จุฑามาศ วงจันทร์

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ วรพนิต ศุกระแพทย์

หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ศุภรา หิมานันโต

หัวหน้างานงานแนะแนว ให้คาปรึกษาและทุนการศึกษา
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งานพัฒนานักศึกษา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะงาน
พัฒนานักศึกษาด้ว ยกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย รวมทั้งวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนาไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพของตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมผลการ
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทุกด้าน
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ P-D-C-A
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนานักศึกษาและงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนประชาธิปไตยในสถาบันโดยการดูแล สนับสนุนการดาเนินงานของสโมสรนักศึกษา
และชมรมนักศึกษา
6. ดูแล ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษาในการจัดโครงการ/
กิจกรรมนักศึกษา
7. ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วน พร้อมรายงานสรุปผล
การดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป
8. จัดทารายการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
9. ทาวิจัยพัฒนางานพัฒนานักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
10. ดูแลและนานักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/นาเสนอผลงาน
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สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา หมายถึง องค์กรนักศึกษาที่ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันของนักศึกษา และเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษาภายในวิทยาลัย ฯ และหน่วยงาน
อื่นๆ ในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา ดูแล และอานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของสโมสรนักศึกษา ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม และสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล
2. เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีงามของนักศึกษาต่อวิทยาลัย ฯ
3. เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกมีคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อสังคม
4. เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
5. เพื่อส่งเสริมการทากิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการ สังคม
และวิชาชีพ
6. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก และนักศึกษาคนอื่น ๆ
7. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกตระหนักในความรับผิดชอบ และหน้าที่ของตนต่อสังคม
8. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
9. เพื่อให้สมาชิกฝึกฝนการใช้สิทธิ เสรีภาพ และการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย
10. เพื่ อ เป็ น สื่อ กลางในการเสริ มสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อัน ดี ร ะหว่ างนั ก ศึก ษา อาจารย์บุ ค ลากรใน
วิทยาลัยฯ และนักศึกษาต่างสถาบัน
11. เพื่อส่งเสริมนักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

สามารถดูรายละเอียดธรรมนูญสโมสรนักศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ www.bnc.ac.th
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ชมรมนักศึกษา
ชมรม หมายถึงการรวมกลุ่มของนักศึกษาในการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกชมรม วิทยาลัย ฯ และสังคม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเป็นผู้ให้คาปรึกษา ดูแล และ
อานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดทากิจกรรม
หน้าที่ของคณะกรรมการในชมรมนักศึกษา

1. คณะกรรมการชมรมนักศึกษาร่วมกันจัดตารางกิจกรรมของการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมใน
แต่ละครั้ง ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. คณะกรรมการชมรมนักศึกษาและสมาชิกชมรมมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของชมรม
3. ให้นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาตามตารางที่คณะกรรมการชมรมนักศึกษา
กาหนด ทุกวันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 14.00 น.– 16.00 น. ณ สถานที่ที่จัดให้
4. คณะกรรมการชมรมบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษาตามตารางกิจกรรมและส่ง
ให้อาจารย์ประธานที่ปรึกษาชมรมรวบรวม
5. นักศึกษาชมรมเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษาจัดขึ้นตามกาหนดใน
แต่ละภาคการศึกษา (SA: Student Activity)
6. นักศึกษาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สโมสร และเว็บไซต์
ของวิทยาลัยฯ
อาจารย์ประธานที่ปรึกษาชมรม ประกอบด้วย
1. ชมรมส่งเสริมวิชาการ
2. ชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
3. ชมรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ชมรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
5. ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

อ.จุฑามาศ วงจันทร์
อ.วีนะ อนุตรกุล
อ.วีนะ อนุตรกุล
อ.ศุภกร หวานกระโทก
อ.ณัฏฐพัชร์ การัณยศิลป์
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งานสวัสดิการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานสวัสดิการนักศึกษา

ลักษณะงาน
ดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมการบริการและสวัสดิการ
ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการ
เรื่องจดหมาย/พัสดุ บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Line ประชาสัมพันธ์ นศ. Bnc บริการเรื่อง
การรับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาและดาเนินการแก้ไขหรือประสานงานผู้เกี่ยวข้อง การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในหอพักนักศึกษาให้น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ และการใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข ให้คาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของนักศึกษาที่พักอาศัยใน
หอพักให้เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยว่าด้วย ธรรมนูญหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ชลบุรี ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.2559 พัฒนานักศึกษาผ่านคณะกรรมการหอพัก
นักศึกษา ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ของวิทยาลัย ในการปฏิบัติงาน
เพื่อประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาที่พักอาศัยใน
หอพั ก เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามที่
วิ ท ยาลั ย ก าหนดและประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การบริการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ข้อมูลของกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เป็นต้น ช่องทางการให้ข้อมูล ประกอบด้วย 1) ติด
ประกาศให้ข้อมูล ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 2) ผ่าน
ทาง line กลุ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี ชื่ อ
“ประชาสัมพันธ์ BCNCB” 3) website วิทยาลัยฯ www.bnc.ac.th 4) ผ่านทางอาจารย์
ประจาชั้น/อาจารย์ผู้สอน และ 5) ติดต่อสอบถามข้อมูลที่หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาฯ
โดยตรง
2. การบริการด้านสุขภาพ เช่น ยาสามัญประจาบ้าน บัตรสุขภาพ health card ส่ง
ตรวจในโรงพยาบาล การฉีดวัคซีน การเอ็กซเรย์ ปอด และการป้องกันความเสี่ยง เช่น
ไข้เลือดออก เป็นต้น
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งานสวัสดิการนักศึกษา
หน้าที่ความรับผิดชอบ (ต่อ)

3. การบริ ก ารประกั น ภั ย อุ บัติ เ หตุ (กลุ่ ม ) สถาบั น พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ได้จัดตั้งกองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร เพื่อให้การบริการการทา
ประกันภัยอุบัติเหตุ (กลุ่ม) ทุกปีการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียด
ได้ ทาง www.pi.ac.th คลิก “กองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร สบช”
4. บริการด้านอื่นๆ เช่น การรับเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา (ตามประกาศ
วิทยาลั ย) การรั กษาขัอมูลความลับ ของนั กศึกษา (ตามประกาศวิทยาลั ย ) บริการเรื่อง
จดหมาย/พัส ดุ การขอผ่อนผั น การเกณฑ์ทหาร การดูแลนักศึกษาเรื่องการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (ตามประกาศวิทยาลัย)เป็นต้น
5. จัดซื้อ / ซ่อมแซม วัสดุของใช้ในหอพักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
6. ดูแลให้คาปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
7. เป็ น ที่ป รึ กษาให้ กับ ผู้ จั ดการหอพักและพนั กงานทาความสะอาด ในการดูแล
หอพักนักศึกษา
8. เป็ นกรรมการในการสอบสวนนั กศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก กรณีทาความผิ ด
ร้ายแรง
9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก
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งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ลักษณะงาน
เป็นงานที่ทาหน้าที่ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
2. บริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
3. จัดกิจกรรมร่วมยินดีและติดตามความก้าวหน้าของศิษย์เก่า
4. เป็นคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจาปีของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เพื่อให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า
5. เป็นคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และประสานงานกับ
สมาคมศิษย์เก่าฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกรรมกับวิทยาลัย ได้แก่ กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยฯ กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ และกิจกรรมวันพยาบาล เป็นต้น นักศึกษาสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทาง web site
วิทยาลัยฯ www.bnc.ac.th และ facebook

ภาพ : เว็บไซต์ www.bnc.ac.th และ tags สมาคมศิษย์เก่า วพบ.ชลบุรี

ภาพ : facebook สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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งานแนะแนว ให้คาปรึกษาและทุนการศึกษา
งานแนะแนวให้คาปรึกษา
ลักษณะงาน
การดูแลและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยดาเนินงานแบบมีส่วนร่วมและคานึงถึงความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในด้านวิชาการ วิชาชีพ
พยาบาล ด้านส่วนตัวและด้านสังคม ให้การดูแลสุขภาพกายและจิตของนักศึกษา และการจัดการ
ความเสี่ยงของนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาความรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาใหม่รายบุคคล
2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา ในอัตราส่วน อาจารย์ 1 ท่าน ต่อนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่เกิน
3-12 คน
3. จัดเวลาให้นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาในเวลาราชการ เดือนละ 2 ครั้ง ในวันจันทร์บ่าย
ของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ในตาราง Academic Office Hour
4. กรณีต้องการคาแนะนา / คาปรึกษา สามารถขอคาปรึกษาได้ทันที กับอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจาชั้น อาจารย์ในงานงานสวัสดิการนักศึกษา แนะแนวให้คาปรึกษาฯ หรืออาจารย์ท่าน
อื่นๆที่นักศึกษารู้สึกไว้วางใจ ตามช่องทางต่างๆ เช่น ทางโทรศัพท์ส่วนตัว , Facebook, ไลน์กลุ่ม
หรือช่องทางอื่นๆที่สะดวก หรือมาพบด้วยตนเอง
5. วิทยาลัย มีบริการห้องสาหรับ แนะแนวให้คาปรึกษา (อาคาร 4 ชั้น 1) และมีตารางเวลา
และรายชื่ออาจารย์ที่ปฏิบัติการให้คาปรึกษา ตลอดปีการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถขอนัดเวลา
ล่วงหน้าได้ ทาง line ส่วนตัวตามรายชื่ออาจารย์ที่ปฏิบัติการให้คาปรึกษา
6. วิทยาลัย มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา ปริญญาตรี จานวน 13 ขั้นตอน
7 แนะแนวการศึกษาต่อวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย 1) ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ/
โปสเตอร์ แนะแนวการสมัครเรียนต่อวิชาชีพพยาบาลและของกระทรวงสาธารณสุข (ทางไปรษณีย์
web site ของวิทยาลัยฯ) 2) ร่วมกิจกรรมแนะแนวกับโรงเรียนในเขตเมืองชลบุรี 3) ประสานงาน
กั บ อาจารย์ แ นะแนวโรงเรี ย นเขต จั งหวั ด ชลบุ รี ระยอง , ฉะเชิ งเทราเพื่ อ เตรี ย มนั ก เรี ย นให้
เหมาะสมกับวิชาชีพพยาบาล

38
ระบบการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ปริญญาตรี
เริ่มต้น
แตงตัง ะกรรมการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/แตงตังอาจารย์ที่ปรก า
ทบทวนและกา นดบทบาท น้าที่ ะกรรมการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/
บทบาท น้าที่อาจารย์ที่ปรก าในการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า
วิเ ราะ ์ป าและ วามต้องการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก าทกชันป
กา นดแนวทางการปฏิบัติในการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/
การจัดการ วามเสี่ยงด้านนัก ก า

มเ นด้วย

ะกรรมการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า
เสนอแนวทางการปฏิบัติในการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนว
แกนัก ก า/การจัดการ วามเสี่ยงด้านนัก ก าใ ้
ะกรรมการบริ าร ลักสูตรและการเรียนการสอน ิจาร า

เ นด้วย

ประกา ใช้แนวทางดาเนินการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/
การจัดการ วามเสี่ยงด้านนัก ก า
กา นดชองทางการติดตอส่อสารระ วางอาจารย์และนัก ก าใ ้มี วาม ลาก ลาย และนัก ก าเ ้า ง ด้สะดวก

@
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@
จัดเกบ ้อมูลเ ่อการรู้จักนัก ก าและแลกเปลี่ยน ้อมูลนัก ก า
ดาเนินการใ ้บริการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/
การจัดการ วามเสี่ยงด้านนัก ก าตามแนวทางที่กา นด
ประเมิน วาม ง อใจ องนัก ก าตอการใ ้ าปรก าและดาเนินการปรับปรงจากผลการประเมิน

ประเมินกระบวนการใ ้บริการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า

มีการ ั นาปรับปรงกระบวนการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/
การจัดการ วามเสี่ยงตามผลการประเมิน
มีการรายงานผลการ ั นา/ปรับปรงการใ ้บริการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแก
นัก ก าใ ้ผู้บริ ารและผู้เกี่ยว ้องรับทราบ
มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใ ้ าปรก าวิชาการและแนะแนวแกนัก ก า/
และมี ลัก านเชิงประจัก ์
สินสด
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งานทุนการศึกษา
ลักษณะงาน
ประสานงานกับทุนต้นสังกัดของนักศึกษา และจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของแต่ละทุน พร้อมติดตามประเมินผลและให้บริการนักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอกู้เงินจาก
กองทุนเพื่อการศึกษา
ประเภทของทุนการศึกษา ได้แก่
1. ทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
2. ทุนสนับสนุนจากต้นสังกัด
3. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทุนการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
1. ประชาสัมพันธ์การขอทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา เดือนมิถุนายน ที่ web site ของวิทยาลัยฯ
และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่อาคารเรียน/หอพัก
2. ขอแบบฟอร์มและส่งแบบฟอร์มขอทุนการศึกษา ที่งานทุนการศึกษา (อ.ศุภรา)
3. ติดตามเรื่องวัน เวลา ที่สัมภาษณ์และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
5. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกวิทยาลัยฯ
6. งานทุนการศึกษาประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามดูแลความประพฤติและผลการเรียน
นักศึกษาที่ได้รับทุนให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและความประพฤติความเหมาะสม
2. ทุนสนับสนุนจากต้นสังกัด ดูแลให้คาปรึกษานักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต้นสังกัด ได้แก่
1. นั กศึ กษาทุ กคนได้ รั บทุ นการศึ กษาจากโรงพยาบาลต้ นสั งกั ด โดยการโอนเงิ นทุ นเข้ าบั ญชี
ธนาคารกรุงไทยชื่อนักศึกษา
2. นักศึกษาทาสัญญาการรับทุนการศึกษากับ โรงพยาบาลต้นสังกัด
3. ติดตามประกาศการโอนเงินเข้าบัญชี และประสานงานกับอาจารย์งานทุนการศึกษา กรณีมีข้อสงสัย
4. งานทะเบี ย น วั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา แจ้ ง รายงานผลการศึ ก ษารายภาคเรี ย นส่ ง
โรงพยาบาลต้นสังกัด ก่อนนักศึกษาเลื่อนชั้นปี
5. สาเนาหนังสือการโอนเงินทุนเก็บเป็นหลักฐาน 1 ฉบับ
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งานทุนการศึกษา
3. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ผู้มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษารายภาคการศึกษา
2. ตรวจสอบสิทธิ์และดาเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อการศึกษาทาง web site กยศ. และ
กรอ. ติดต่อที่ อ.เสาวลักษณ์ เสียงนัน
3. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ / สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
5. ติดต่อประสานงานเรื่อง ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ อ.เสาวลักษณ์ เสียงนัน

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.studentloan.or.th/
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ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ส่วนที่ 5
ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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ระเบียบการพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
งานสวัสดิการนักศึกษาฯ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี และ
สโมสรนักศึกษา ได้ร่วมกันจัดทาระเบียบการพักอาศัยในหอพักของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี เพื่อให้การดาเนินงานเรื่องระเบียบของนักศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการสร้างเสริมความเป็นระเบียบ ของการใช้
ชีวิตร่วมกันภายใต้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยอาศัยอานาจตามความใน
ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วย การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ดังต่อไปนี้
1. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพัก และภายในห้องนอน
นักศึกษาทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดหอพัก บริเวณโดยรอบ
หอพักและภายในห้องนอน รวมทั้งตู้ เตียงและที่นอนตามเกณฑ์การประเมินความ
สะอาดหอพัก ดังนี้
1.1 เขียน ชื่อ-สกุล และติดรูปนักศึกษาทุกคนในห้องที่ป้ายชื่อหน้าห้อง
1.2 ดูแลตู้และเตียงให้ความสะอาดเรียบร้อย
1.3 ปูที่นอน จัดที่นอนและคลุมเตียงให้เรียบร้อยทุกครัง้ ก่อนออกจากห้อง
1.4 เก็ บ เสื้ อ ผ้ า ในตู้ และแขวนชุ ด ปฏิ บั ติ งานบนราวแขวนผ้ า ที่ จั ด ไว้ ใ ห้
เรียบร้อย โดยมีราวผ้า 1 ราวของวิทยาลัยจานวน 1 ราว (ตั้งไว้ด้านนอกห้องด้านหลัง
ซึ่งแต่ละห้องให้นาผ้าคลุมพลาสติก ชนิดใส มาคลุมให้เรียบร้อย เสื้อผ้าที่แขวน มี
เพียงชุด ฝึกงาน และชุด นศ.เท่านั้น นอกเหนือจากนั้น ให้เก็บเข้าตู้ส่วนตัวที่วิทยาลัย
จัดให้ ให้เรียบร้อย)
1.5 ตากผ้า หรือผึ่งผ้าบริเวณราวตากผ้าด้านหลังห้อง มีตะกร้าใส่ผ้าใช้แล้ว
คนละ 1 ใบ (วางด้านหลังห้อง โดยขอให้มีพลาสติกคลุมกันฝน)
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1. การรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณหอพัก และภายในห้องนอน (ต่อ)
1.6 รักษาความสะอาดภายในห้อง และบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ ห้าม
มีภาชนะ หรืออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อนุญาต ได้แก่ พัดลม
คอมพิวเตอร์ คนละ 1 ตัว ปริ้นเตอร์ ห้องละ 1 ตัว เท่านั้น (สายปลั๊ก 3 ตา ชนิดที่มีปลั๊ก
ย่อย 5 ช่อง (ที่ต้องมีการรับรองคุณภาพ) ห้องละ 2 อัน
1.7 อุป กรณ์สาหรับเก็ บของใช้ของนั กศึกษาแต่ละคนในห้อ งนอน นักศึกษา
จะต้องเก็บของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อย และงดการเก็บของทุกชนิดบริเวณใต้เตียง (ยกเว้น
กล่องพลาสติกขนาดที่สอดเข้าใต้เตียง คนละ 1 ใบ)
1.8 อนุญาตให้นักศึกษาใช้โต๊ะเล็กสาหรับทางานได้ และเก็บวางให้เรียบร้อย
ก่อนออกจากห้องนอนทุกครั้ง
2. ข้อตกลงในการอยู่หอพัก
2.1 งดการวางรองเท้า ทุก ชนิ ดในห้ องนอน ให้ วางบนชั้ นวางรองเท้า ให้ เป็ น
ระเบียบ (รองเท้า คนละ ไม่เกิน 4 คู่ ดังนี้ แคทชูหนังดาหรือขาว 1 คู่ พละสีขาว 1 คู่
รองเท้าแตะฟองน้า 1 คู่ และรองเท้าสายรัดส้นสุภาพ 1 คู)่ หากนักศึกษาอยู่ในห้องนอน
ให้จัดวางรองเท้าแตะฟองน้าให้เรียบร้อย หน้าห้องได้ 1 คู่ต่อ 1 คน และหากนักศึกษา
ไม่อยู่ในห้องนอน ให้วางรองเท้าทุกคู่บนชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อย
2.2 งดการตอกตะปู หรือ ติดรูปภาพ ขีดเขียนสิ่งต่าง ๆ บนฝาผนัง ตู้ และเตียง
นอน
2.3 งดการวางสิ่งของทุกชนิดบนโคมไฟ
2.4 งดเลี้ยงสัตว์ในหอพัก งดการนาของมีค่า เครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน
ฯลฯ มาใช้หรือเก็บไว้ในหอพัก หากเกิดการสูญหายทางวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบ
2.5 ห้ามนักศึกษานาบุคคลภายนอก / ศิษย์เก่า / ญาติ หรือนักศึกษาที่ไม่มีชื่อ
พักอาศัยในหอพัก เข้าไป ในหอพัก ยกเว้น กรณีที่ได้รับพิจารณาอนุญาตจากอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง
2.6 ห้ามนักศึกษาอยู่ในหอพั กขณะที่มี ชั่วโมงเรียนหรือฝึ กภาคปฏิ บัติ หาก
นักศึกษาเจ็บป่วยให้แจ้งอาจารย์ประจาชั้น (เรื่องชั่วโมงเรียนทฤษฎี / ฝึกปฏิบัติงาน)
และผู้จัดการหอพัก (เรื่องการส่งตรวจ) หากต้องลาป่วยและต้องพัก ให้นักศึกษาแจ้ง
ผู้จัดการหอพักและนัก ศึกษาเวรสุขภาพ เพื่อการตรวจเยี่ยมอาการจากอาจารย์เวร
รักษาการณ์ประจาวันและนักศึกษาเวรสุขภาพ
2.7 งดการส่งเสียงรบกวนบุคคลอื่นในบริเวณหอพัก
2.8 ห้ามนักศึกษาจุดยากันยุง ธูป เทียน ภายในหอพักโดยเด็ดขาด
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2. ข้อตกลงในการอยู่หอพัก (ต่อ)
2.9 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ / สวมเสื้อคลุม ทุกครั้งเมื่อออกจากห้องนอน
งดการใส่กางเกงขาสั้น ชุดนอน ผ้าขนหนูกระโจมอกและผ้าถุงออกนอกห้องนอน
2.10 นั ก ศึก ษาที่ อ อกจากวิท ยาลั ย ฯ ไปพั กค้ า งนอกวิท ยาลัย ฯ และมีค วาม
ประสงค์ที่จะเข้าไปในหอพักเพื่อทากิจกรรมใดๆ ก็ตามในหอพัก จะต้องขออนุญาต
อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน หรือผู้จัดการหอพักก่อนทุกครั้ง และถ้าหากต้องมาขึ้น
ฝึกภาคปฏิบัติ ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดฝึกปฏิบัติงาน ในห้องที่วิทยาลัยฯ จัดไว้ให้เท่านั้น
2.11 นักศึกษาที่ไปทากิจกรรมที่หอพักอื่นในเขตวิทยาลัยฯ
2.11.1 นักศึกษาต้องกลับเข้าหอพักที่ตนพักภายในเวลา 22.00 น. และ
ออกนอกบริเวณอีกไม่ได้ หากจาเป็นต้องอยู่ทากิจกรรมเกิน 22.00 น. ให้ขออนุญาตจาก
อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน ยกเว้นการไปเรียนหรือฝึกภาคปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
2.11.2 นักศึกษาชายห้ามขึ้นไปบนหอพักนักศึกษาหญิง และนักศึกษา
หญิงห้ามเข้าไปในห้องพักนักศึกษาชาย
2.12 ห้ามเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ ขณะนักศึกษาไม่อยู่ในห้องพัก
2.1.3 งดการนาอาหารทุกประเภทขึ้นไปรับประทานบนหอพัก โดยเด็ดขาด
3. การรักษาสมบัติส่วนรวมของวิทยาลัย ฯ
นักศึกษาทุกคนมีหน้าที่จะต้องรักษาสมบัติส่วนรวมของวิทยาลัยฯ และป้องกัน
อุบัติเหตุ โดยปฏิบัติดังนี้
3.1 ประหยัดน้า-ไฟ ช่วยกันปิดน้าหลังจากใช้แล้ว ปิดสวิทซ์ไฟ และดึงปลั๊กไฟ
ทั้งหมดเมื่อเลิกใช้/ก่อนออกจากห้องนอนและห้องทางานส่วนรวม
3.2 หากพบว่ามีสิ่งของชารุดเสียหาย ต้องแจ้งผู้จัดการหอพัก / ลงในสมุด /
แบบฟอร์ม แจ้งซ่อมอุปกรณ์หอพัก ที่ห้องงานปกครอง
3.3 ช่วยกันรักษาความสะอาดหอพัก ห้องนอน ระเบียงห้องนอน ห้องน้า ห้อง
ส้วม และห้องซักผ้าโดยเคร่งครัด
3.4 ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วห่อกระดาษให้เรียบร้อย ทิ้งในถังสาหรับทิ้งผ้าอนามัย
โดยเฉพาะ ห้ามทิ้งลงในโถส้วมโดยเด็ดขาด และห้ามทิ้งเศษอาหารในถังสาหรับทิ้ ง
ผ้าอนามัย
3.5 ให้นักศึกษานาขยะภายในห้องนอนมาทิ้งทุกวันในถังขยะที่วิทยาลัยฯจัดให้
บริเวณหน้าหอพักหรือโรงอาหาร โดยแยกชนิดของขยะให้ถูกต้องก่อนทิ้ง ผู้หากจัดการ
หอพักหรืออาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันพบว่าหน้าระเบียงชั้นใดสกปรก นักศึกษา
ทุกคนที่อยู่ในชั้นนั้นจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาด
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3. การรักษาสมบัติส่วนรวมของวิทยาลัย ฯ (ต่อ)
3.6 ของใช้ส่วนตัวให้เก็บเข้าตู้ใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนประตูห้องพักแต่ละห้องให้
ล็อคกุญแจได้ตามความจาเป็น กรณีที่ ล็อคห้องให้ส่งกุญแจสารองไว้ที่ผู้จัดการหอพัก เพื่อใช้
สาหรับ การตรวจหอพักหรือเปิดห้องกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
3.7 นั ก ศึ กษาผู้ใ ดท าของชารุ ดเสี ยหาย จะต้อ งชดใช้ ค่า เสี ยหายนั้ น และพิ จารณา
ความผิดตามความเหมาะสม เช่น กระจกแตก มุ้งลวดขาด เป็นต้น ยกเว้นชารุดเนื่องจากอายุ
การใช้งานนาน
3.8 ห้อง Study / ห้องสวดมนต์
3.8.1 ห้ามวางของใช้ส่วนตัว / อุปกรณ์การเรียนทิ้งไว้ในห้อง
3.8.2 ช่วยกันดูแลความสะอาด / ปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า / ประตู หลังการ
ใช้งานทุกครั้ง
3.9 ห้องสังเกตอาการ / ห้องพักนักศึกษากรณีเจ็บป่วย ให้นักศึกษาเวรสุขภาพ เป็นผู้
แจ้งผู้จัดการหอพักให้ทราบ ในกรณีที่มีนักศึกษาเจ็บป่วย และจาเป็นต้องนอนในห้องสังเกต
อาการ
3.10 ห้องเก็บผ้า ให้นักศึกษาเก็บผ้าของตนเองทุกวัน ให้เรียบร้อย
3.11 ห้องน้า
3.11.1 ปิดน้า / ไฟฟ้า ทุกครั้งหลังการใช้งาน
3.11.2 ห้ามนาเศษอาหาร ทิ้งในถังขยะ / อ่างน้า ในห้องน้า
3.11.3 ห้ามซักผ้า
4. การส่งซักผ้า
4.1 เสื้อผ้าทุกชิ้นที่ส่งซัก ให้นักศึกษาเขียน ชื่อ-สกุล และรหัสให้ชัดเจนด้วยหมึกที่ซัก
แล้วไม่ลบให้เรียบร้อย อ่านออก (เสื้อผ้าที่ไม่มีชื่อ และ รหัสจะถูกส่งคืน)
4.2 นักศึกษาทุกคนต้องส่งไม้แขวนเสื้อให้ผู้รับซักผ้าทุกคน คนละ 10 อัน
4.3 นักศึกษาจะส่งผ้าซักได้อาทิตย์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 10 ชิ้น สามารถส่งซักรีดได้ทุก
ชนิด ยกเว้นชุดชั้นใน ผ้าเช็ดหน้า ถุงเท้า และผ้าห่ม โดยส่งผ้าปูที่นอนได้เดือนละ 2 ครั้ง ผ้า
คลุมเตียงเดือนละ 1 ครั้ง รับ-ส่งผ้า ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 06.30 น.- 09.30 น.และ
16.00 น.-18.00 น. โดยรับส่งผ้าในบริเวณที่จัดไว้ให้
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4. การส่งซักผ้า (ต่อ)
4.4 กรณีผ้าที่สีตกควรซักเอง และถ้านักศึกษาจะซักผ้าบางชิ้นเอง ให้ลงมา
ซักที่ห้องซักผ้า
4.5 ถ้ า มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งหรื อ มี ปั ญ หาใด ๆ เกี่ ย วกั บ การซั ก ผ้ า ให้ ร ายงาน
ผู้จัดการหอพักทราบ
4.6 นักศึกษาทุกคนต้องเก็บผ้าที่ซัก-รีดเรียบร้อยแล้วทุกวัน ห้ามทิ้งผ้าที่ซักรีดแล้วไว้ที่บริเวณที่ส่งผ้า
4.7 นักศึกษาต้องระบุชนิดและจานวนผ้าที่ส่งในใบส่งซักผ้า 2 ใบติดไปกับ
ถุงผ้า 1 ใบและเก็บไว้ที่นักศึกษา 1 ใบ
5. การแต่งกายของนักศึกษา
5.1 การแต่งกายภายในบริเวณ วิทยาลัยฯ / อาคารเรียน
5.1.1 นักศึกษาชาย / หญิง แต่งกายสุภาพ ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ
กรณีออกจากหอพักให้ใส่กางเกงขายาว / กระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้าแบบสุภาพ
ยกเว้นการเล่นกีฬา
5.1.2 ในเวลาราชการนักศึกษาชาย/หญิง ที่ต้องการไปติดต่อที่อาคาร
เรียน ให้แต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดพละหรือชุดสโมสรนักศึกษา
5.1.3 นอกเวลาราชการ นักศึกษาชาย/หญิง ที่ต้องการไปติดต่อที่
อาคารเรียน ให้แต่งกายสุภาพ กางเกงขายาว/กระโปรง รองเท้าหุ้มส้น/รัดส้น
5.2 การแต่งกายออกนอกวิทยาลัยฯ
5.2.1 ภายในโรงพยาบาล นักศึกษาชาย/หญิง แต่งกายสุภาพ ภายใน
บริเวณวิทยาลัยฯ กรณีออกจากหอพักให้ใส่กางเกงขายาว/กระโปรงคลุมเข่า รองเท้า
หุ้มส้น/รัดส้น
5.2.2 การออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ของนักศึกษา ให้แต่งกายด้วย
1) ชุดนักศึกษา และรองเท้าคัชชู 2) ชุดพละ (เสื้อ-กางเกงพละ) และรองเท้าผ้าใบสี
ขาวไม่มีลวดลาย 3) ชุดสโมสรนักศึกษา-กางเกงพละ และรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มี
ลวดลาย โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของวิทยาลัย ฯ
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5.3 นักศึกษาที่พักไม่ได้พักในหอพักของวิทยาลัย ฯ
นักศึกษาต้องปฏบัติตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เรื่องการเข้าพักใน
หอพั ก วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี ปี ก ารศึ ก ษา 2563 ประกาศ ณ วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2563 เพื่ อการบริ การ และอ านวย ความสะดวกให้ นั กศึ ก ษาที่ พัก ด้ านนอก
วิท ยาลั ย งานสวั ส ดิก ารนั ก ศึก ษาและศิษ ย์ เก่ า สัม พั น ธ์ก ลุ่ มงานกิ จ การนั กศึ ก ษาฯ จึ งได้
จัดบริการด้านต่างๆ และได้กาหนดแนวปฏิบัติการใช้บริการสวัสดิการของนักศึกษาที่พัก
ภายนอกวิทยาลัย ดังนี้
5.3.1 วิทยาลัยจัดเตรียมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสาหรับนักศึกษาปฏิบัติงานเวรเช้า
และห้องพักสาหรับนักศึกษาปฏิบัติงานเวรบ่าย และเวรดึก โรงพยาบาลชลบุรี
5.3.2 ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าใช้ห้องพักเวรบ่ายและดึก ประกอบด้วย
- ลงชื่ อ การขอเข้ า พั ก ที่ คุ ณ นิ ต ยา หนู ย งค์ ในสมุ ด ที่ ก ลุ่ ม งานกิ จ การ
นักศึกษา ฯ จัดไว้ให้ ที่ห้องปกครอง ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ
- ให้นักศึกษานาผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนมาใช้เอง
- นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน เวรบ่าย สามารถเข้าพักในห้องที่วิทยาลัยจัดไว้
ให้ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
- นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน เวรดึก สามารถเข้าพักในห้องที่วิทยาลัยจัดไว้ให้
ได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
5.3.3 ที่จอดรถ วิทยาลัยได้จัดที่จอดรถสาหรับนักศึกษาที่พักด้านนอกวิทยาลัย
ดังนี้
1) ที่จอดรถยนต์ จัดไว้ให้ที่บริเวณริมถนนติดแปลงปลูกดอกเฟื่องฟ้า
หน้าอาคาร 1
2) ที่จ อดรถมอเตอร์ ไ ซค์ จั ดไว้ ใ ห้ที่ บ ริเ วณพื้ น ที่ ด้า นข้า งเสาธง หน้ า
อาคาร 1
3) ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ขับขี่
- ขอให้นักศึกษายื่นความจานง พร้อมสาเนาใบขับขี่รถยนต์หรือรถ
มอเตอร์ไซด์ เพื่อจัดทาสติกเกอร์ติดรถ ได้ที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ
- ผู้ขับขี่ และซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ ต้องใส่หมวกกันน็อค ทุกครั้ง
ที่ขับขี่
4) วิทยาลัยไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีเกิดการชารุด เสียหาย หรือสูญหาย
ของยานพาหนะที่นักศึกษานามาจอดภายในวิทยาลัย
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5.3.4 ห้องทางานและทากิจกรรม วิทยาลัยได้จัดห้องทางานและทากิจกรรม
สาหรับนักศึกษาที่พักด้านนอกวิทยาลัย กับนักศึกษาในหอพักที่ห้องสันทนาการ หอพักกิ่งแก้ว
หอพักร่มโพธิ์ และหอพักดาหลา โดยมีข้อปฏิบัติการใช้ห้อง ดังนี้
1) เปิดใช้ห้องสาหรับทางานได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.
2) กรณีมีความจาเป็นต้องทางาน เกินเวลา 20.00 น. ให้แจ้ง และขอ
อนุญาตอาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันล่วงหน้า ทุกครั้ง
3) เก็บและปิดห้อง ปิดไฟ พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เรียบร้อยหลังจาก
การใช้งาน ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
6. การพบแขก/ญาติ
6.1 วั น หยุ ด พบแขก/ญาติ ไ ด้ ตั้ ง แต่ 08.00 น.–18.00 น. ส่ ว นในวั น ที่ ไ ม่ ใ ช่
วันหยุดราชการ พบได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.– 13.00 น. และเวลา 15.00 น.–18.00 น.กรณี
นอกเหนือจากนี้ ให้แจ้งอาจารย์หรือผู้จัดการหอพักเมื่อต้องการพบญาติ
6.2 ผู้มาพบนักศึกษาให้ติดต่อกับอาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันหรือผู้จัดการ
หอพัก ที่ห้องงานปกครอง เพื่อผู้รับผิดชอบจะได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ
6.3 ไม่ อ นุ ญ าตให้ แ ขก/ญาติ พบนั ก ศึ ก ษาในขณะเรี ย นหรื อ ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ที่
โรงพยาบาล เพราะว่าอยู่ในระหว่างการศึกษา
6.4 นักศึกษาพบแขก/ญาติ หรือผู้ปกครองได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากอาจารย์
หรือผู้จัดการหอพัก ก่อนทุกครั้ง และพบได้ในสถานที่ที่ทางวิทยาลัย ฯ จัดไว้ให้เท่านั้น
6.5 เมื่อนักศึกษาพบแขก/ญาติ หรือผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งให้อาจารย์
หรือผู้จัดการหอพัก ทราบทุกครั้ง

7. การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ (ต่อ)
7.1 เมื่อนักศึกษามีการเจ็บป่วยขณะพักในหอพักวิทยาลัย ฯ ให้รายงานต่ออาจารย์
เวรรักษาการณ์ประจาวัน โดยผ่านนักศึกษาเวรสุขภาพ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้
7.1.1 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยและไม่สามารถไปตรวจด้วยตนเองได้ ให้ลงชื่อ
ขอรับการตรวจที่นักศึกษาเวรสุขภาพก่อนวันตรวจ 1 วัน พร้อมกับบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาล
ชลบุรี และบัตรประชาชนของนักศึกษาที่ป่วย เพื่อประสานงานเรื่องการส่งตรวจกับผู้จัดการ
หอพัก ในเวลา 08.00 น.
- การไปรับการตรวจวันราชการ 08.00 น. – 16.00 น. ตรวจที่ OPD.
รพ.ชลบุรี
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- นอกเวลาราชการหลังเวลา 16.00 น.– 20.00 น. ตรวจที่
OPD นอกเวลา รพ.ชลบุรี
- วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00น. –
20.00 น. ตรวจที่ OPD
นอกเวลา รพ.ชลบุรี
- เจ็บป่วยฉุกเฉิน – วิกฤต ตรวจที่ ER โรงพยาบาลชลบุรีได้
ทุกวันและเวลา
7.1.2 ในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้แจ้งที่นักศึกษาเวรสุขภาพ อาจารย์
เวรเวรประจาวัน และผู้จัดการหอพัก ได้ทุกเวลา เพื่อขอรับการตรวจทันที
7.1.3 ในกรณีที่เจ็บป่วยเล็กน้อย ให้แจ้งที่นักศึกษาเวรสุขภาพและขอรับ
ยาสามัญประจาบ้าน
7.1.4 ในกรณีที่จะไปตรวจและขณะเรียนทฤษฎีหรือฝึกภาคปฏิบัติ
ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์นิเทศ หรือผู้จัดการหอพักก่อนไปพบแพทย์
7.1.5 ในกรณี ที่ เ จ็ บ ป่ ว ยระหว่ า งการเรี ย นภาคทฤษฎี ห รื อ ฝึ ก
ภาคปฏิบัติให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศ
7.2 ในกรณีที่ลาป่วยด้วยโรคติดต่อขณะศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
วิทยาลัยฯจะติดต่อผู้ปกครอง เพื่อนานักศึกษาไปพักผ่อนที่บ้าน
7.3 นักศึกษาทุกคนจะได้รบั การเอ็กซ์เรย์ปอด ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจาทุกปี
8. การเยี่ยมและเฝ้านักศึกษาที่ป่วย
ด้วยขณะนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีจานวนนักศึกษามากขึ้น
จึงมีนักศึกษา ที่เจ็บป่วย และต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชลบุรีมากขึ้น ดังนั้น
วิทยาลัย ฯ ขอชี้แจงถึงระเบียบการเฝ้านักศึกษาป่วยและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ชลบุรี (กรณีที่ญาติมีเหตุจาเป็น ไม่สามารถมาเฝ้านักศึกษาได้) ดังนี้
8.1 นักศึกษาที่จะไปเฝ้าหรือเยี่ยมนักศึกษาที่ป่วย ต้องได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน/หัวหน้างานสวัสดิการศึกษาฯ หรือผู้จัดการหอพัก
และแจ้งให้พยาบาลหัวหน้าเวรที่หอผู้ป่วยนั้นรับทราบทุกครั้ง
8.2 อนุญาตนักศึกษาให้เฝ้าได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน ผู้เฝ้าและผู้เยี่ยมจะต้อง
ปฏิบัติ ตามกฎระเบียบของตึ กนั้น อย่างเคร่งครัด ห้า มกระทากริยาอาการอันไม่
เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษา
8.3 นักศึกษาที่จะไปเฝ้าต้องแต่งกายชุดนักศึกษา/ชุดพละ/ชุดสโมสรฯ ให้
เรียบร้อยขณะอยู่ในห้องหรือออกนอกห้อง

52
8.4 หน้าที่ของนักศึกษาที่ไปเฝ้า มีดังนี้
8.4.1 ต้องมีการรับ – ส่งเวร ด้วยตนเองทุกครั้ง
8.4.2 ให้การพยาบาลผู้ป่วย ดูแลรักษาความสะอาด
และจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องให้เหมาะสม
8.4.3 นักศึกษาที่เฝ้าต้องอยู่กับผู้ป่วยทุกขณะไม่ทิ้งผู้ป่วยให้อยู่คนเดียว
ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจาเป็น เช่น นักศึกษาต้องเรียนหนังสือ พักรับประทานอาหาร
นักศึกษาต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ในหอผู้ป่วยทราบและส่งเวรต่อหัวหน้าเวรให้เรียบร้อย
8.4.4 ห้าม นักศึกษาส่งเสียงดัง หรือทาความรบกวนใด ๆ ต่อผู้ป่วยและ
เพื่อนข้างห้อง
8.4.5 ห้าม นาผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติของนักศึกษาที่ป่วย มานอนเฝ้านักศึกษา
8.4.6 นักศึกษาต้องเขียนรายงานอาการผู้ป่วยในสมุดสุขภาพทุกเวร
และรายงานให้อาจารย์เวรเวรประจาวัน หรือผู้จัดการหอพักทราบ
9. การติดต่อสื่อสาร และการบริการไปรษณีย์
9.1 จดหมายที่ ส่ ง มาถึ ง นั ก ศึ ก ษา ผู้ จั ด การหอพั ก จะน ามาเก็ บ ไว้ ก ล่ อ ง
จดหมาย ที่ห้องงานปกครอง
9.2 พัสดุและจดหมายลงทะเบียน ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่ห้องงาน
ปกครอง
9.3 การรับพัสดุและจดหมายลงทะเบียน ให้นักศึกษาเซ็นรับพร้อมทั้งแสดง
บัต รประจ าตั ว โดยมารั บกั บผู้ จั ดการหอพั ก ในวั นจั น ทร์ –วัน ศุ กร์ เวลา 13.00–
17.00 น. ที่ห้องงานปกครอง
10. การสวดมนต์
10.1 สวดมนต์ทุกวันจันทร์ –พฤหัสบดี เวลา 20.00 น.และหลังสวดมนต์
เสร็จทุกครั้ง ให้นักศึกษาทุกคนพบอาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน
10.2 ทุกวันจันทร์ นักศึกษาทุกคนทาความสะอาดหอพัก (5 ส)
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11. การเข้า - ออกบริเวณวิทยาลัยฯ
11.1 ผู้ปกครองที่อนุญาตให้นักศึกษาออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง ต้องทา
หลักฐานไว้กับวิทยาลัยฯ ว่าผู้ปกครองอนุญาตให้นักศึกษากลับบ้านได้เอง รับทราบว่า วิทยาลัยฯ
ไม่รับผิดชอบเมื่อนั กศึกษาออกนอกบริเวณวิท ยาลัย ฯ ในทุกกรณี และขอให้ผู้ปกครองดูแ ล
นักศึกษา กาชับให้นักศึกษาดูแลตนเอง ทั้งเรื่องความปลอดภัยและการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบ
ศีลธรรม
11.2 ในกรณีที่วิทยาลัยไม่มีการเรียนการสอนและไม่มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักวิทยาลัยฯ สามารถเข้า-ออก นอกบริเวณวิทยาลัย โดยไม่ต้องเซ็นชื่อ
เข้า-ออก โดยมีนักศึกษาเวรสุขภาพชัน้ ปีที่ 1-4 ตรวจเยี่ยมและเช็ครายชื่อนักศึกษาชั้นปีตนเอง
ที่อยู่ในหอพัก เวลา 20.15 น. หรือหลังสวดมนต์ และรายงานให้อาจารย์เวรรักษาการณ์
ประจาวันทราบทุกวัน
11.3 การเข้า-ออก นอกบริเวณวิทยาลัยฯ นักศึกษาจะออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ได้ใน
วันหยุดของนักศึกษา และไม่มีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมทั้งไม่มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่จัดโดยสถาบัน
11.3.1 การออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ
• วันราชการ หรือมีการเรียนการสอน สามารถออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ได้ ตั้งแต่หลังเลิกเรียน
หรือไม่มีการเรียนการสอน และกลับเข้าวิทยาลัยฯ ไม่เกินเวลา 20.00 น. (ยกเว้นกรณีมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณวิทยาลัย)
• วันหยุดราชการหรือวันหยุดของนักศึกษา (เวร OFF) สามารถออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ ได้
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และสามารถกลับไปพักค้างคืนที่บ้านได้ (กรณีวันหยุดของนักศึกษา และ
ผู้ปกครองอนุญาตให้นักศึกษากลับบ้านได้เอง ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบวันหยุดและ เรื่องการ
กลับบ้านจากนักศึกษา รวมทั้งดูแลความปลอดภัยและการประพฤติให้อยู่ในกรอบศีลธรรม)
11.3.2 การกลับเข้าบริเวณวิทยาลัยฯ ทุกครั้ง จะต้องไม่เกินกาหนดเวลา ดังนี้
1) นั ก ศึ ก ษาที่ พั ก ในหอพั ก ให้ ก ลั บ เข้ า บริ เ วณวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ไ ม่ เ กิ น เวลา
20.00 น. ของทุกวัน (ยกเว้นกลับไปพักค้างคืนที่บ้านในวันหยุด)
2) นักศึกษาสามารถออกนอกบริเวณวิทยาลัยฯ กลับไปพักค้างคืนที่บ้านได้
ในวันศุกร์ วันเสาร์ หรือ วันหยุด/นักขัตฤกษ์ และกลับเข้าหอพักในวันอาทิตย์ หรือวันหยุดสุดท้าย
ของวันหยุด/นักขัตฤกษ์ โดยกลับเข้าวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.
3) นักศึกษาที่กลับมาขึ้นเวรบ่าย กลับเข้าวิทยาลัยฯได้ไม่เกินเวลา 12.00 น.
4) นักศึกษาที่กลับมาขึ้นเวรดึก กลับเข้าวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลา 18.00 น.
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11. การเข้า - ออกบริเวณวิทยาลัยฯ (ต่อ)

11.3.3 ในกรณีนักศึกษากระทาผิดระเบียบ การเข้า ออก นอกบริเวณวิทยาลัย
ฯ จะถูกตักเตือนและลงบันทึกไว้ในรายงาน และพิจารณาโทษตามระเบียบของวิทยาลัย ฯ
11.4 ถ้านักศึกษาที่อยู่คนละหอพักของวิทยาลัยฯ มีความจาเป็นต้องทางานกลุ่มร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาที่อยู่หอพักให้ใช้ห้อง study หอกิ่งแก้ว หอร่มโพธิ์ หอดาหลา ทางานได้ไม่เกิน
เวลา 22.00 น. และถ้ามีความจาเป็นต้องทางานเกินเวลา 22.00 น. ต้องแจ้งให้อาจารย์เวรหรือ
ผู้จัดการหอพักทราบก่อนทุกครั้ง หลังทางานต้องเก็บและปิดห้องให้เรียบร้อย
11.5 นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานนอกวิทยาลัยฯ เมื่อมีเหตุจาเป็นต้องกลับมาปฏิบัติภารกิจ
ในวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาคือชุดนักศึกษา / ชุดพละ / ชุด
สโมสรนักศึกษา ทุกครั้งที่มีการเข้า – ออก ห้าม แต่งกายชุดไปรเวท
11.6 นัก ศึ ก ษาที่พั ก อยู่ นอกวิ ท ยาลั ย ฯ ห้ ามขึ้ น บนห้ อ งพั ก นัก ศึ ก ษา และกรณี มี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ เพื่ อ นในหอพั ก ต้ อ งแจ้ งอาจารย์ เ วรทุ ก ครั้ ง ให้ แ ต่ งกายชุ ด
นักศึกษาหรือชุดพละ และ ห้าม เข้า-ออก บริเวณหอพัก เกินเวลา 22.00 น.
11.7 ให้นักศึกษาทุกคนกลับบ้านเมื่อปิดภาคการศึกษาและกรณีมีความจาเป็นต้องเข้ามา
ในบริเวณหอพัก ต้องแจ้งอาจารย์เวรทุกครั้ง โดยแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดพละ
12. หน้าที่นักศึกษาเวรสุขภาพ นักศึกษาเวรสุขภาพ มีหน้าที่ ดังนี้
12.1 นั ก ศึ ก ษาเวรสุ ข ภาพ เวรเช้ า วั น เสาร์ - วั น อาทิ ต ย์ แ ละวั น หยุ ด ราชการ
ปฏิบัติงานเวลา 08.00น.-18.00น. มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเวรจากนักศึกษาเวรสุขภาพกลางคืน ก่อนเวลา 08.00 น. โดย
1.1 รับกุญแจตู้ยาเวรสุขภาพ และตรวจสอบความครบถ้วนลูกกุญแจ
1.2 รับเวรและตรวจสอบการเขียนรายงาน ในสมุดบันทึกเวรสุขภาพและ
หอพักนักศึกษาเวรก่อนหน้านี้เกี่ยวกับข้อมูล การเจ็บป่วยของนักศึกษาที่ต้องรับการดูแลเป็น
พิเศษ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ควรแจ้งอาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันทราบ
2. ติดตามเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วยทุกราย ทั้งนักศึกษาที่เจ็บป่วยในเวรก่อนหน้านี้
และในเวรของนักศึกษา โดยมีการปรึกษานักศึกษาเวรสุขภาพชั้นปีที่ 2 ไปเป็นลาดับจนถึง
นักศึกษาเวรสุขภาพชั้นปีที่ 4 จากนั้นจึงรายงานอาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน ยกเว้นใน
กรณีเจ็บป่วยรุนแรงและเร่งด่วน สามารถรายงานได้โดยตรงที่อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน
พร้อมเขียนรายงานการเจ็บป่วยและการเยี่ยมในสมุดบันทึกเวรสุขภาพและหอพักนักศึกษาให้
ครบถ้วน ทั้งชื่อ-นามสกุล ชั้นปี โรค อาการ ยาที่ได้รับ และประเมินติดตามอาการหลังให้การ
ดูแลครบถ้วนทุกขั้นตอน
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12. หน้าที่นักศึกษาเวรสุขภาพ (ต่อ)
3. ในกรณีที่นักศึกษาป่วยขณะอยู่ในหอพักของวิทยาลัย และต้องไปรับการตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาล นักศึกษาเวรสุขภาพและ/หรืออาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน จะเป็นผู้พา
ไปตรวจ และเมื่อกลับมาต้องรายงานผลการตรวจให้อาจารย์เวรสุขภาพประจาวันทราบ เพื่อ
ติดตามดูแลนักศึกษา
4. ให้การดูแลและนาอาหารไปให้นักศึกษาป่วยที่หอพักนักศึกษา
5. หลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้ว ให้นักศึกษาเวรสุขภาพนั่งอยู่ประจาที่ห้องงานปกครอง
โดยปฏิบัติงานตามที่อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวัน หรือผู้จัดการหอพักมอบหมายให้
6. ให้แบ่งเวลาพักกลางวัน เวลา 11.00 น.-12.00 น. และ เวลา 12.00 น.-13.00 น.
7. ดู แ ลความปลอดภั ย และทรั พ ย์ สิ น ของเพื่ อ นนั กศึ ก ษาแต่ล ะชั้ น ปี และแจ้ งให้
อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันทราบ เมื่อพบสิ่งผิดปกติ
8. ให้นักศึกษาเวรสุขภาพตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยในหอพัก หากพบ
ห้องพักใดไม่สะอาดให้จดบันทึกเลขที่ห้อง และสิ่งที่ไม่สะอาด พร้อมแจ้งนักศึกษาในห้องนั้นให้
เก็บให้เรียบร้อย หรือแจ้งอาจารย์เวร
9. เขียนสมุดบันทึกเวรสุขภาพและหอพักนักศึกษาในเวรให้เรียบร้อย
10. ส่งต่อเวรสุขภาพให้กับนักศึกษาเวรสุขภาพเวรต่อไป
12.2 นักศึกษาเวรสุขภาพ เวรกลางคืน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาปฏิบัติงาน เวลา 18.00 น.-08.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน เวลา 17.00 น.-08.00 น. มีหน้าที่ ดังนี้
1. รับเวรจากเวรสุขภาพกลางวัน
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ก่อนเวลา 18.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์ ก่อนเวลา 17.00 น.
1.1 รับกุญแจตู้ยาและตรวจสอบความครบถ้วนของลูกกุญแจ
1.2 ตรวจรับยาและเวชภัณฑ์ในตู้ยา โดยมอบหมายให้นักศึกษาเวรสุขภาพ
แต่ละหอพักให้ ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ในตู้ยาของหอพักที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ถ้าพบยา
ตัวใดไม่มีหรือยาหมดอายุ ให้จดบันทึกและแจ้งผู้จัดการหอพัก ห้ามทิ้งยาโดยไม่ได้รับอนุญาต
1.3 ตรวจสอบการเขียนรายงานในสมุดบันทึกเวรสุขภาพและหอพักนักศึกษา
ของเวรก่อนหน้านี้ ว่านักศึกษาคนใดต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ควรแจ้ง
อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันทราบ
2. ส่งเวรต่ออาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันหรือผู้จัดการหอพักที่ห้องงานปกครอง
ก่อนเวลา 17.00 น. (วันทาการ) และเวลา 18.00 น.ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ/
วันหยุดนักขัตฤกษ์
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3. ติดตามเยี่ยมนักศึกษาที่เจ็บป่วยทุกราย ทั้งนักศึกษาที่เจ็บป่วยในเวรก่อน
หน้านี้ และในเวรของนักศึกษา โดยมีการปรึกษานักศึกษาเวรสุขภาพชั้นปีที่ 2 ไปเป็น
ลาดับจนถึง นักศึกษาเวรสุขภาพชั้นปีที่ 4 จากนั้นจึงรายงานอาจารย์เวรรักษาการณ์
ประจาวัน ยกเว้นในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงและเร่งด่วน สามารถรายงานได้โดยตรงที่อาจารย์
เวรรักษาการณ์ประจาวัน พร้อมเขียนรายงานการเจ็บป่วยและการเยี่ยมในสมุดบันทึกเวร
สุขภาพและหอพักนักศึกษาให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ-นามสกุล ชั้นปี โรค อาการ ยาที่ได้รับ และ
ประเมิน ติ ด ตามอาการหลั งให้ ก ารดู แ ลครบถ้ ว นทุ ก ขั้ น ตอน พร้อ มดู แลความสะอาด
เรียบร้อยในหอพัก
4. ตรวจสอบและเช็ ค รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ต นเอง ที่ อ ยู่ ใ นหอพั ก เวลา
20.15 น. หรือหลังสวดมนต์ และรายงานให้อาจารย์เวรทราบทุกวัน ถ้าพบว่ามีนักศึกษา
ที่ยังไม่กลับเข้าหอพัก ให้แจ้งอาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันทราบทันที
5. นักศึกษาเวรสุขภาพจะเป็นผู้นาสวดมนต์และดูแลให้นักศึกษาทุกคนลง
มาสวดมนต์ (ยกเว้นนักศึกษาเวรบ่าย และเวรดึก ไม่ต้องมาสวดมนต์ ) ในเวลา 20.15 น.
หลั งสวดมนต์ เ สร็ จ นั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ปี จะได้ รั บ เรื่ อ งแจ้ ง จากอาจารย์ เ วรรั ก ษาการณ์
ประจาวัน และให้นักศึกษาเวรสุขภาพจดบันทึกข้อมูลเรื่องแจ้งนักศึกษาของอาจารย์เวร
รักษาการณ์ประจาวันด้วย
6. หลั ง จากสวดมนต์ แ ละได้ รั บ เรื่ อ งแจ้ ง จากอาจารย์ เ วรรั ก ษาการณ์
ประจาวันแล้ว ให้นักศึกษาเวรสุขภาพตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยในหอพัก หากพบ
ห้องพักใดไม่สะอาดให้จดบันทึกเลขที่ห้อง และสิ่งที่ไม่สะอาด พร้อมแจ้งนักศึกษาในห้อง
นั้นให้เก็บให้เรียบร้อย
7. ดูแลให้นักศึกษาทุกคนเก็บเสื้อผ้าที่ส่งซักกลับคืนหอพักให้เรียบร้อยทุกคน
8. รายงานการตรวจเยี่ยมนักศึกษา นักศึกษาป่วย และความเรียบร้อยของหอพัก
ให้อาจารย์เวรรักษาการณ์ประจาวันทราบ
9. ดูแลการเปิด-ปิดไฟ ปิดน้า ในหอพักให้เป็นระเบียบ และตรวจสอบทรัพย์สิน
และความปลอดภัยของนักศึกษาชั้นปีตนเอง ถ้าพบความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยให้แจ้ง
อาจารย์เวรทันที
10. ดูแลปิดประตูหอพักให้เรียบร้อย ในเวลา 22.00 น.
11. เขียนสมุดบันทึกเวรสุขภาพและหอพักนักศึกษาในเวรให้เรียบร้อย
12. ส่งต่อเวรสุขภาพให้กับนักศึกษาเวรสุขภาพเวรต่อไป
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ตามข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครือ่ งแบบ เครื่องหมาย หรือ
เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563
นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ สถาบั น พระบรมราชชนก ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือ เครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563 นักศึกษา
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 สถาบัน
พระบรมราชชนก หน้า 34-37 ทาง
https://drive.google.com/file/d/1vvikRSMUbwEXrCk7RTSFqDfueq9J_yw
Z/view

การแต่งกายเรียนภาคทฤษฎี
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การแต่งกายฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล

การแต่งกายฝึกปฏิบัติในชุมชน
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การแต่งกายชุดพลศึกษา
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แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้อง
ทางานพิเศษนอกเวลาเรียน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้องทางานพิเศษนอกเวลาเรียน
งานสวัสดิก ารนักศึกษาฯ กลุ่ มงานกิจการนั กศึกษา ฯ กาหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การ
ช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาต้องการทางานพิเศษนอกเวลาเรียน มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลเรื่องการทางานพิเศษนอกเวลา
เรียน ประกอบด้วย
1) เหตุผลและความเหมาะสมในการทางานพิเศษนอกเวลาเรียน
2) วัน เวลา สถานที่ทางาน
3) การขออนุญาตจากผู้ปกครอง
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษา download แบบฟอร์มขออนุญาตเข้า ออกนอกบริเวณวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นกรณีพิเศษ (นอกเวลาราชการ) จาก website ของวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาเขียนหรือพิมพ์ ข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุญาตเข้า ออกนอกบริเวณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นกรณีพิเศษ (นอกเวลาราชการ) และให้มีผู้รับรอง ได้แก่
1) ผู้ปกครอง
2) อาจารย์ที่ปรึกษา
3) อาจารย์ประจาชั้น
4) หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาฯ
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษานาแบบขออนุญาตเข้า ออกนอกบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชลบุรี เป็นกรณีพิเศษ (นอกเวลาราชการ) และที่มีการลงชื่อรับรองครบเรียบร้อยแล้ว ส่งเลขากลุ่มงาน
กิจการนักศึกษาฯ เพื่อลงนามอนุญาต
ขั้นตอนที่ 5 เลขากลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ scan แบบขออนุญาตเข้า ออกนอกบริเวณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี เป็นกรณีพิเศษ (นอกเวลาราชการ) (ที่ได้รับการลงนามอนุญาตจากเลขา
กลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ) เพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง Line ประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 นักศึกษาฯ แจ้งเรื่องการขออนุญาตเข้า ออกนอกบริเวณวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ชลบุรี เป็นกรณีพิเศษ (นอกเวลาราชการ) ให้นักศึกษาเวรสุขภาพทราบและเพื่อให้นักศึกษาเวร
สุขภาพแจ้งให้อาจารย์เวรรักษาการณ์ทราบ
อ.วรพนิต ศุกระแพทย์
หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาฯ
25 กพ. 62
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แนวปฏิบัตกิ ารรักษาข้อมูลความลับของนักศึกษา
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติการรักษาข้อมูลความลับของนักศึกษา
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้กาหนดแนวปฏิบัติการรัก ษาข้ อมูลความลับของนักศึก ษา เพื่อให้
อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของนักศึกษา ได้ถือปฏิบัติในการรักษาความลับของนักศึกษา
ประกอบด้วย ข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลการขอรับคาปรึกษาปัญหาเรื่องส่วนตัว การใช้ชีวิต ปัญหา
การเรียน ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และข้อมูลการลงโทษทางวินัยนักศึกษา โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. กาหนดรหัสผ่าน ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของนักศึกษา
๒. กาหนดผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลความลับของนักศึกษา ได้แก่
๒.๑ ข้อมูลทะเบียนประวัติและข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษา ผู้รับผิดชอบในการ
เข้าถึงข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาจารย์ประจา
ชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๒ ข้อมูลการขอรับคาปรึกษาปัญหาเรื่องส่วนตัว การใช้ชีวิต ปัญหาการเรียน
ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ รองผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมหัวหน้างาน
แนะแนว ให้คาปรึกษา และทุนการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
๒.๓ ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและข้อมูลการลงโทษทางวินัย
นักศึกษา ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ รองผู้อานวยการกลุ่มงาน
กิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา ฯ และและอาจารย์ที่ปรึกษา
๓. ผู้รับผิดชอบในการเข้าถึงข้อมูลความลับของนักศึกษา ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่าน ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของนักศึกษา และข้อมูลความลับของนักศึกษา ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนักศึกษา
หรือจากผู้อานวยการ
๔. ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนตามข้อ 2 เก็บเอกสารข้อมูลนักศึกษาที่เป็นความลับในที่มิดชิด และให้ผู้อานวยการ
พิจารณาเมื่อจะทาลายเอกสารที่ไม่จาเป็น
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕6๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕6๔

(นางสาวศุกร์ใจ เจริญสุข)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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แนวปฏิบัตเิ รือ่ งการอุทธรณ์
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่องการอุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้กาหนดแนวปฏิบัติเรื่อ งการอุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา ได้ถือปฏิบัติในการให้
ความสาคัญกับการเรียนและการใช้ชีวิตของนักศึกษา ในทุกด้าน
แนวปฏิบั ติการรับ เรื่อ งอุท ธรณ์ร้ อ งเรี ย นของนั กศึก ษา หากนั ก ศึก ษามี เรื่อ งที่ ต้อ งการอุ ทธรณ์ร้ อ งเรีย น
นักศึกษาสามารถดาเนินการได้ดังนี้
๑. แจ้ งเรื่ อ งอุ ทธรณ์ ร้ องเรี ยนโดยตรงถึ งผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุ รี ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email) sukjai@bnc.ac.th
๒. ส่งจดหมายอุทธรณ์ร้องเรียน ถึงผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี หรือรองผู้อานวยการกลุ่ม
งานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านทางกล่องรับเรื่องร้องเรียนของวิทยาลัย
๓. แจ้งเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนโดยตรง ถึงรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ รองผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการ
นักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๔. แจ้งเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนโดยตรง ถึงหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หรืออาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
แนวปฏิบัติเมื่อนักศึกษามีการอุทธรณ์ร้องเรียน วิทยาลัยดาเนินการดังนี้
๑. กลุ่มงานวิชาการหรือ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ฯ เสนอผู้อานวยการแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณา
เรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนของนักศึกษา” โดยมีรองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ หรือกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ฯ เป็นประธาน
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียน รวบรวมข้อเท็ จจริงเพิ่ม เติม เพื่อ การเยียวยา ไกล่เกลี่ย หรือ ดาเนิน งานตามเรื่องที่
นักศึกษาอุทธรณ์ร้องเรียน และนาผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
๒. รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ หรือกลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
ร้องเรียนแก่นักศึกษา บุคคลที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการตามผลการพิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕6๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕6๔

(นางสาวศุกร์ใจ เจริญสุข)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ สาหรับนักศึกษา ที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ Facebook, Line, Twitter, YouTube, Blog, web board รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้
๑. กรณีที่นักศึกษาจะใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของวิทยาลัยฯ หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนามของวิทยาลัยฯ ต้อง
ขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้อานวยการทุกครั้ง และห้ามใช้ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยฯ เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ
ดาเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
๓. ห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ หรือญาติของผู้รับบริการ ยกเว้น ใช้เพื่อการศึกษา โดย
จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง
๔. กรณีที่นักศึกษาต้องการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการศึกษา เช่น ภาพถ่าย หรือสื่ออื่นๆ ที่มาจากผู้รับบริการ
ต้องขออนุญาตจากผู้รับบริการ/หน่วยงานที่เกีย่ วข้องก่อนเสมอ และต้องลบข้อมูลที่อาจจะทาให้ทราบถึงตัวตนของผู้รับบริการ ยกเว้นได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับบริการ/หน่วยงาน แล้วเท่านั้น
๕. กรณีที่นักศึกษาพบเพื่อนหรือนักศึกษาร่วมวิทยาลัย ฯ ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม ขอให้ตักเตือนโดยตรง
หากไม่ได้รับการตอบสนองที่ดี ให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้เกี่ยวข้องต่อไป
๖. ขณะที่นักศึกษาได้แสดงตนว่าเป็นนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี โดยระบุสถานะของการเป็น
นักศึกษา ใส่เครื่องแบบที่มีตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เช่น ชุดนักศึกษา ชุดพละ รวมถึงการใช้สิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย เช่ น
กระเป๋า ขอให้พึงระวังและตรวจตราข่าวสารในทุกช่องทางที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย ฯ หรือวิชาชีพ โดยนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย รักษาไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชื่อเสียงเกียรติคุณของวิทยาลัย
และวิชาชีพ
๗. นักศึกษาต้องพึงระลึกว่า นักศึกษามีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติสาหรับ ผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์
และตระหนักว่าการกระทาผิดแนวทางปฏิบัติ ที่ทาให้เกิดความเสื่อ มเสียต่อ ตนเอง บุค คลอื่น วิท ยาลัยฯ และวิช าชีพ วิท ยาลัยฯ มี
การกาหนดบทลงโทษนักศึกษา ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พ.ศ.25๖0 หมวด 4
วินัยและโทษทางวินัย ตามระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 25๖0 ตามที่ปรากฏในคู่มือนักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕6๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ.๒๕6๔

(นางสาวศุกร์ใจ เจริญสุข)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
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ช่อ-สกล ผู้ย่น าร้อง..................................................................ชันปที่ ................รนที.่ ..........
เร่องที่ อใ ้ตรวจสอบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ประเดนป า/ ้อสงสัย
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

………………………………………….
(
)
ช่อ – สกล ผู้ย่นเร่อง

………………………………………….
(
)
ช่อ – สกล ผู้รับเร่อง

วันที่........เดอน................ . ........

วันที.่ .......เดอน............... . ........
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.bnc.ac.th
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แบบฟอร์มใบลากิจ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ..........

เรื่อง ลากิจ
เรียน รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ
ข้าพเจ้า ..............................................................................................นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่......................รุ่นที่...............ขอลากิจ เนื่องจาก.......................................................................................
มีกาหนด...................วัน................ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ......................
ถึงวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ...................
ในระหว่างลากิจเรียน  ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานอยู่ที่ตึก..............................................................
เรียนวิชา
1. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
2. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
3. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
4. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
5. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
6. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
7. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
8. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
ขอแสดงความนับถือ
......................................................
(....................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................................
......................................................
(....................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นของอาจารย์ประจาชั้น..................................
....................................................................................

 อนุญาต

.

..............................................
(....................................................)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ

...............................................
(....................................................)
อาจารย์ประจาชั้น

หมายเหตุ : ในใบลากิจ ตรงช่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาเขียนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยตัวบรรจง ไม่
ต้องไปให้อาจารย์เซ็นรับทราบ (อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา
ชั้น จะเป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้)

 ไม่อนุญาต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.bnc.ac.th
หรือ สามารถหยิบด้วยตนเองได้ที่ตู้เอกสารห้องปกครอง
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แบบฟอร์มใบลาป่วย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ..........
เรื่อง ลาป่วย
เรียน รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ
ข้าพเจ้า ..............................................................................................นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ชั้นปีที่......................รุ่นที่...............ขอลาป่วย เนื่องจาก.....................................................................................
มีกาหนด...................วัน................ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่................เดือน..................................พ.ศ. ......................
ถึงวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ...................
ในระหว่างลาป่วยเรียน  ทฤษฎี  ปฏิบัติ งานอยู่ที่ตึก............................................................
เรียนวิชา
1. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
2. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
3. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
4. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
5. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
6. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
7. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
8. ………………………………….เวลา.........................รวม..........ชั่วโมง อาจารย์ประสานรายวิชา.............................
ขอแสดงความนับถือ
......................................................
(....................................................)
ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา............................................................................................................................
......................................................
(....................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษา
ความเห็นของอาจารย์ประจาชั้น..................................
....................................................................................

 อนุญาต

.

..............................................
(....................................................)
รองผู้อานวยการกลุ่มงานวิชาการ

...............................................
(....................................................)
อาจารย์ประจาชั้น

หมายเหตุ : ในใบลากิจ ตรงช่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้
นักศึกษาเขียนชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด้วยตัวบรรจง ไม่
ต้องไปให้อาจารย์เซ็นรับทราบ (อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจา
ชั้น จะเป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้)

 ไม่อนุญาต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.bnc.ac.th
หรือ สามารถหยิบด้วยตนเองได้ที่ตู้เอกสารห้องปกครอง
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-

-

็

(

)

วิทยาลัย ยาบาลบรมราชชนนี ชลบรี
วันที่..........เดอน...................... . ................
เร่อง ออน าตเ ้า-ออก อ ักวิทยาลัย ยาบาลบรมราชชนนี ชลบรี เปนกร ี ิเ (ในเวลาราชการ)
เรียน รองผู้อานวยการกลมงานกิจการนัก ก า
เน่องด้วย ้า เจ้า..........................................................................................................................
นัก ก า ลักสูตร ยาบาล าสตรบั ฑิต ชันปที่..................รนที่...............เบอร์โทร ั ท์.........................
มสามาร กลับเ ้า อ กั วิทยาลัย ยาบาลบรมราชชนนี ชลบรี ด้ในเวลา......................วันที.่ ...................
เน่องจาก...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ดังนัน ้า เจ้าจงมี วามประสง ์ ออน าตกลับเ ้า อ กั วิทยาลัยช้ากวาทีว่ ิทยาลัยกา นด ในวันที่..........
โดยจะกลับเ ้า อ ักวิทยาลัยวันที่.......................................................เวลา..............................................
จงเรียนมาเ ่อโปรด ิจาร าอน าต
ลงช่อ....................................................
(.............................................................)
วาม ิดเ นอาจารย์ที่ปรก า...................................................................................................................
ลงช่อ...................................................
(............................................................)
ารับรอง องผู้ปก รอง
้า เจ้า.............................................................................................. โทร ั ท์.........................................
ผู้ปก รอง อง...............................................................รับทราบและ ออน าตใ ้.....................................
เ ้าวิทยาลัยช้ากวาเวลาที่กา นด
ลงช่อ...................................................
(............................................................)
ลงช่อ..................................................
(.........................................................)
(อาจารย์ประจาชัน)

ลงช่อ........................................................
(..............................................................)
( ัว น้างานสวัสดิการนัก ก า )
าสั่ง

 อน าต

 มอน าต

ลงช่อ.......................................................
(.............................................................)
(รองผู้อานวยการกลมงานกิจการนัก ก า)
ดาวน์โ ลดแบบ อร์ม ด้ที่ http://www.bnc.ac.th/news/430
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แบบฟอร์มการแลกเวรสุขภาพนักศึกษา

สามารถหยิบด้วยตนเองได้ที่ตเู้ อกสารห้องปกครอง
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แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา
นักศึกษาชายสามารถคาร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
หลักฐานที่ต้องนามายื่นคาร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
2. สาเนาใบสาคัญ สด.9 จานวน 1 ใบ
3. สาเนาหมายเรียกพล จานวน 1 ใบ (หากยังไม่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับที่สัสดี
อาเภอ)
4. สาเนาบัตรนักศึกษา หรือสาเนาใบเสร็จลงทะเบียน จานวน 1 ใบ
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ใบ
6. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ใบ
ขั้นตอนการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
1. ยื่นใบคาร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานกิจการ
นักศึกษาฯวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี
2. เมื่อยื่นใบคาร้องขอผ่อนผันแล้ว ให้นักศึกษาไปตรวจสอบรายชื่อการขอผ่อน
ผันการเกณฑ์ได้ที่สัสดีจังหวัด ในเดือนมีนาคม ของทุกปี
3. ให้นักศึกษาไปรายงานตัวในวันที่ตรวจเลือกทหาร ณ หน่วยที่ทาการตรวจ
เลือก (วัน เวลา และสถานที่ในการตรวจเลือกทหาร ให้ดูในหมายเรียกพล)
4. หลักฐานที่ต้องนาไปในวันรายงานตัว
4.1 ใบสาคัญ สด.9 ฉบับจริง
4.2 ใบสาคัญหมายเรียกพล ฉบับจริง
4.3 บัตรประชาชน
4.4 บัตรนักศึกษา
โทษของการไม่ไปรายงานตัว
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษายื่ น ใบค าร้ อ งขอผ่ อ นผั น การเกณฑ์ ท หารกั บ วิ ท ยาลั ย ฯ แล้ ว
นักศึกษาต้องไปรายงานตัวทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา หากไม่ไปรายงานตัวการ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารครั้งนี้จะเป็นโมฆะและถือว่านักศึกษาหนีทหาร มีโทษจาคุก
(วิทยาลัยฯไม่สามารถช่วยอะไรได้)
หมายเหตุ การยื่นใบคาร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ยื่นกับวิทยาลัยฯเพียงครั้ง
เดียว ปีต่อไปไม่ต้องยื่นใบคาร้องอีก (จะยื่นใหม่ได้อีกครั้งก็ต่อเมื่อนักศึกษาเปลี่ยนสาขา
ใหม่) แต่นักศึกษาต้องไปรายงานตัวทุกปี
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แบบฟอร์มคาร้องผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
วิทยาลัย ยาบาลบรมราชชนนี ชลบรี
วันที่..........เดอน.............................. . .............
เร่อง อผอนผันการเก ฑ์ท าร
เรียน รองผูอ้ านวยการกลมงานกิจการนัก ก า
้า เจ้านาย........................................................................ร ัสประจาตัว.........................
ชันปที่…................ เกิดวันที่..................เดอน................................. . .........................
ช่อบิดา.............................................นามสกล....................................
ช่อมารดา.........................................นามสกล....................................
ช่ออาจารย์ที่ปรก า.........................นามสกล....................................
ูมิลาเนาท ารตาม สด. รอ สด.
บ้านเล ที่......................... มูที.่ ........ อย.................................. นน......................................
ตาบล..............................................อาเ อ...........................................จัง วัด....................................
ที่อยูปจจบัน
บ้านเล ที่......................... มูที.่ ........ อย.................................. นน........................................
ตาบล..............................................อาเ อ...........................................จัง วัด....................................
เบอร์โทร ั ท์ที่สามาร ติดตอ ด้................................................................
ลงช่อ.................................................ผู้ย่น าร้อง
(...............................................)
ลงช่อ.................................................
อาจารย์ที่ปรก า
(...............................................)

เ าะเจ้า น้าที่ตรวจสอบ ลัก าน
 รูป าย นาด นิว รูป  สาเนา มายเรียก ล สด

 สาเนาบัตรนัก ก า รอ สาเนาใบเสรจลงทะเบียน

 สาเนาใบสา ั สด

 สาเนาบัตรประชาชน

 สาเนาทะเบียนบ้าน
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การบริการข้อมูลข่าวสาร
นักศึกษาสามารดูรายละเอียดข้อมูลข่าวสาร ได้ที่
◯ web site : http://www.bnc.ac.th
◯ บอร์ดประชาสัมพันธ์กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อาคาร 3 ชั้น 1 (ข้างร้านถ่ายเอกสาร)
◯ บอร์ดกลุ่มงานวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 2
ลาดับ

หน่วยงาน

ห้อง

1

กลุ่มงานกิจการนักศึกษาและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

4202

038-285534 ต่อ
4202

อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง
4202

2

กลุ่มงานวิชาการ

4204

038-285534 ต่อ
4204

อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง
4204

3

งาน ั นานัก ก า และทาน
บารง ิลปวั น รรม

4206

038-285534 ตอ
4206

ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2

4

งานสวัสดิการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

4207

038-285534 ต่อ
4207

ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2

5

งานแนะแนว ให้คาปรึกษา
และทุนการศึกษา

4208

038-285534 ต่อ
6615

ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2

6

งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา

4118

038-797090 (สาย
ตรง)

ห้องงานทะเบียน ฯ
อาคาร 4 ชั้น 1

7

งานการเงิน

4117

038-285532 ต่อ
4117
038-282644
(สายตรง)

ห้องการเงิน อาคาร 4
ชั้น 1

8

ยามรักษาความปลอดภัย

087-7807971
064-9690698

คุณมารุต วรรัตน์
คุณสุปาย พุทธเหม

-

เบอร์โทร

หมายเหตุ

