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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ว่าด้วยการแต่งกายสาหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในการศึกษาภาคปฏิบัติ
เพื่อ ให้ก ารแต่ งกายของนักศึ ก ษาหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ในการศึ กษาภาคปฏิ บัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้กาหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย ดังนี้
ข้อที่ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
ข้อที่ 2 ในประกาศนี้
นั ก ศึ ก ษา หมายถึง นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
เครื่อ งแบบนั ก ศึ ก ษาภาคปฏิ บั ติ หมายถึง เครื่อ งแบบที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานในการฝึ ก
ภาคปฏิบัติงานโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาล ได้แก่ชุมชนและอื่น ๆ
ข้อ 3 เครื่องแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
3.1 นักศึกษาชาย
1. เสื้อท าด้ วยผ้าขาวเกลี้ ย งคอฮาวาย ตั วยาวคลุม ถึงสะโพก ผ่าหน้า เดิ น
ตะเข็บคู่ ไม่ต่อไหล่ ที่เอวด้านหลังมีจีบข้างละ 2 เกล็ด และมีเข็มขัดที่เอวด้านหลัง มีกระเป๋าที่ด้านล่างข้าง
ขวาและข้างซ้ายละ 1 ใบ และกระเป๋าเล็กที่อกเสื้อด้านซ้าย 1 ใบ ด้านขวาติดป้ายชื่อเหนือป้ายชื่อติดเลขแสดง
เข็มชั้นปี ใช้กระดุมเสื้อสีขาวกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 เซนติเมตร แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอก 6
เซนติเมตร
2. สวมเสื้อกล้ามสีขาวทับข้างใน
3. กางเกงขายาวแบบราชการ ไม่พับปลายขา ทาด้วยผ้าเกลี้ยงสีดา หรือสีกรมท่า
4. ถุงเท้าสั้นสีดา
5. รองเท้าหนังสีดา
3.1 นักศึกษาหญิง
ลักษณะเครื่องแบบ
1. กระโปรงชุดติดกันสีฟ้า
เสื้อ ด้ านหน้ า : คอปกบั วแหลม เดิ นตะเข็บคู่ ห่ างคอพอประมาณ กระดุ ม ผ้ า สี
เดียวกับชุดฝึกปฏิบัติ 4 ดุม ที่เอวเย็บเข็มขัดติดตัวเสื้อ ติดกระดุมผ้าสีเดียวกับชุดฝึกปฏิบัติ 1ดุม แขนเสื้อ
สั้นเหนือศอก 6 เซนติเมตร พับนอก
เสื้อด้านหลัง : ไม่มีจีบรูด ไม่ต่อไหล่
กระโปรงด้านหน้า : กระโปรงด้านหน้า 3 ชิ้นต่อพอดีตัว ปลายบานพอสมควร ไม่ให้คับ
หรือบานเกินไป ยาวคลุมเข่า
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กระโปรงด้านหลัง : กระโปรงด้านหลัง 3 ชิ้นต่อพอดีตัว ไม่มีจีบรูด
2. เอี๊ยมสีขาว คอโค้งรูปตัวยู สายเอี๊ยมกว้าง 6 เซนติเมตร ความยาวของเอี๊ยมให้
คลุมทับชุดสีฟ้า 3 เซนติเมตร
3. ประดับเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ปกเสื้อด้านซ้าย หน้าอกด้านซ้ายติด
ป้ายชื่อ เหนือป้ายชื่อติดเลขแสดงชั้นปี
4. สวมหมวกพยาบาลสีขาว ถ้าไว้ผมยาวรวบผมให้เรียบร้อยและพับไว้ใต้หมวก ผม
หน้าม้าตัดสั้นเหนือคิ้ว ผมประบ่าให้รวบผมไว้ด้านหลังและใส่ตาข่ายคลุมผม และใช้กิ๊ บติดหมวกสีขาวแบบ
สุภาพ
5. ถุงเท้าสั้นสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย
6. รองเท้ าหนั งหรื อ รองเท้ า กี ฬ าสี ขาวเกลี้ ย ง ไม่ มี แถบหรือ ขลิ บ สี ต่ า งๆ หุ้ม ส้ น
ปลายเท้าปิดแบบสุภาพ
ข้อ 4 เครื่องแบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาล ทั้งนักศึกษาหญิง ชาย ให้แต่งกายดังนี้
4.1 เสื้อคอฮาวายผ้าลายสีฟ้าขาว ตัวยาวคลุมตะโพก ผ่าหน้า เดินตะเข็บคู่ ไม่ต่อไหล่
ที่เอวด้านหลังมีจีบข้างละ 2 เกล็ด แขนเสื้อสั้นเหนือข้อศอก 6 เซนติเมตร พับเข้า เดินตะเข็บคู่ และมีเข็มขัด
ที่เอวด้านหลัง 5 เซนติเมตร มีกระเป๋าที่ด้านล่างข้างขวาและข้างซ้ายละ 1 ใบ และกระเป๋าเล็กที่อกเสื้อ
ด้านซ้าย 1 ใบ ด้านขวา ติดป้ายชื่อเหนือป้ายชื่อติดเลขแสดงเข็มชั้นปี ติดกระดุมด้วยโลหะสีเงิน ดุมเป็นตรา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 4 ดุม
4.2 กางเกงขายาวตรง ไม่พับขา ทาด้วยผ้าเกลี้ยงสีดาหรือกรมท่า
4.3 นักศึกษาชายถุงเท้าสั้นสีดาหรือสีกรมท่าไม่มีลวดลาย
4.4 รองเท้าหนังหุ้มส้น หรือรองเท้ากีฬาสีดาไม้มแี ถบหรือขลิบสีต่างๆ
เครื่องประดับต่าง ๆ ทีอ่ นุญาตให้ใส่ขณะอยู่ในเครื่องแบบนักศึกษาภาคปฏิบัติ
1. นาฬิกาข้อมือแบบสุภาพ
2. กิ๊บติดผมสีดา
3. สร้อยคอยาวห่างคอสาหรับใส่พระไว้บูชา เก็บมิดชิด
4. แว่นตาไม่มีลวดลาย
5. แต่งหน้าพอควร ไม่แต่งหน้าจัดเกินควร
4.5 ในกรณีที่ต้องจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในสถานที่ฝึก อนุญาตให้สวมชุดกีฬาทาง
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยสวมรองเท้ากีฬาและถุงเท้าสีขาวไม่มีแถบหรือขลิบสีต่าง ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลงชื่อ
(นางพึงพิศ การงาม)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติตัวของนักศึกษา ณ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ
เพื่อให้การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสถานฝึกปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอประกาศ
ให้นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติตัวของนักศึกษา ณ แหล่งฝึกงานดังนี้
1. การแต่งกาย
เมื่ อ ปฏิบั ติ งานในโรงพยาบาล นัก ศึ ก ษาหญิ งใช้ เครื่อ งแบบปฏิ บั ติ ติ ด ชื่ อ นัก ศึ ก ษาให้ เรีย บร้อ ย
รองเท้าหุ้มส้นสีขาว และถุงเท้าสีขาว นักศึกษาชายแต่งชุดปฏิบัติงานเสื้อสีขาว กางเกงสีดา รองเท้าหุ้มส้นสี
ดา และถุงเท้าสีดา
เมื่อปฏิบัติงานในชุมชน นักศึกษาหญิงแต่งชุดปฏิบัติงานเสื้อฟ้า กางเกงสีดา ติดชื่อนักศึกษาให้
เรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้นสีดา นักศึกษาชายแต่งชุดปฏิบัติงานเสื้อฟ้า กางเกงสีดา รองเท้าหุ้มส้นสีดา
เมื่ออกนอกสถานที่ นักศึกษาหญิงใส่เสื้อสีขาว กระโปรงสีดา ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
รองเท้าหุ้มส้นสีดา นักศึกษาชายใส่เสื้อสีขาว กางเกงสีดา ถุงเท้าสีดา รองเท้าหุ้มส้นสีดา
การขึ้นศึกษาข้อมูลบนหอผู้ป่วย ให้นักศึกษาแต่งชุดปฏิบัติงานบนตึก
2. พฤติกรรมที่อาจต้องพิจารณาเป็นความผิดด้านความประพฤติ นักศึกษาต้องไม่ปฏิบัตดิ ังนี้
1. แต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของสถาบัน
2. รบกวนความสงบเรียบร้อย ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่รักษาระเบียบ
3. กล่าววาจา แสดงกิริยาไม่สุภาพ
4. สูบบุหรี่ในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสมุด และขณะปฏิบัติงาน
5. ไม่ตั้งใจเรียน และกระทาใดๆ ตามเวลาที่สถานศึกษากาหนด
6. นาบุคคลอื่นเข้าอยู่ในหอพัก
7. กล่าววาจาไม่สุภาพ แสดงกิริยาไม่มีสัมมาคารวะต่ออาจารย์ หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
8. ทุจริต หรือส่อเจตทุจิตในการสอบด้วยวิธีใดๆ
9. ทะเลาะเบาะแว้ง
10. มีความประพฤติที่นาความเสื่อมเสียแก่ตนเอง
11. รายงานเท็จด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร
12. ก่อวิวาท ทาร้ายร่างกาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย
13. มีอาวุธไว้ครอบครองในสถานศึกษา
14. เล่นการพนัน
15. มีหนี้สินล้นพ้นตัว
16. เสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด
17. ไม่ตรงต่อเวลา ขาดความรับผิดชอบ
18. ประพฤติตนเสื่อมเสีย เช่น ลักทรัพย์ ประพฤติในทางชู้สาว
19. ทาลายทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือบุคคลอื่น
20. ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่น หรือแก้ไขเอกสารและหลักฐานทางราชการ
21. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเอาใจใส่
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22. กระทาความผิดทางอาญา หรือต้องโทษคดีอาญา
ถ้านักศึกษามีความผิดทางความประพฤติดังกล่าวข้างต้นต้องรายงานเพื่อการพิจารณาผลการประเมิน
การประเมินการฝึกปฏิบัติการพยาบาลและพิจารณาโทษทางความประพฤติ
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลงชื่อ
(นางพึงพิศ การงาม)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
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ภาคผนวก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ใบลานักศึกษา
เขียนที่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
วันที่ ............เดือน .....................พ.ศ.
.................
เรื่อง ขอลา ( ) ลากิจส่วนตัว ( ) ลาป่วย
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ........................................................................................จานวน .......... ฉบับ
ข้าพเจ้า ( นาย/นางสาว)......................................................รหัสประจาตัว
.............................
ขอลา ( ) ลากิจส่วนตัว ( ) ลาป่วย ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน.............พ.ศ. ......ถึงวันที่.... เดือน.............พ.ศ. ......
รวมเป็นเวลา ...... วัน เนื่องจาก........................................................................................................................
โดยวันที่ข้าพเจ้าลานั้นมีภาระการเรียนในรายวิชา
1………………………………………………..…… 2 . ……………….…………………………………
3……………………………………..……………… 4 . ……….…………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..................................................(นักศึกษา)
(..................................................)
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

อาจารย์ประจาวิชารับทราบ
1. ………………………………………….
วันที่ ....เดือน......................พ.ศ. ................
2. ………………………………………….
วันที่ ....เดือน......................พ.ศ. ................
3. ………………………………………….
ลงชื่อ.................................................
วันที่ ....เดือน......................พ.ศ. ................
(..................................................)
4. ………………………………………….
วันที่ ....เดือน......................พ.ศ. ................
วันที่ ....เดือน......................พ.ศ. ................

