-2การปกครองบังคับบัญชานักเรียน
การปกครองบังคับบัญชา อยู่ในความรับผิดชอบตามลาดับการบังคับบัญชา
ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อ
รอง ผอ.วพร. ฝ่ ำยบริ หำรทัว่ ไป
หน.ฝ่ ำยปกครอง.
คณะนักเรี ยนปกครอง

ครู ประจำชั้น

ชมรมนักเรี ยน
หน.นปค.
ผช.หน.นปค.

นพร.

นพร.
ชั้นปี ที่ 4

ชั้นปี ที่ 2
นปค.
กรำบซ้ำย

นปค.
กรำบขวำ

นำยตอน 1

นำยตอน 3

นำยตอน 2

นำยตอน 4

ผช.
นำยตอน1

ผช.
นำยตอน2

ผช.
นำยตอน3

ผช.
นำยตอน4

ชมรม
กีฬำ

ชมรม
พุทธศำสตร์

ชมรม
วิชำกำร

ชมรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย

นพร.
ชั้นปี ที่ 1

ชมรมอำสำพัฒนำและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นพร.
ชั้นปี ที่ 3

ชมรมดุริยำงค์
และดนตรี สำกล

-3คุณสมบัตขิ องนักเรียนปกครอง บังคับบัญชา
1 คณะนักเรี ยนปกครองเป็ นนักเรี ยนชั้นปี ที่ 4 ยกเว้นผูช้ ่วยนำยตอนเป็ น
นักเรี ยนชั้นปี ที่ 3
2 สมัครใจเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือก และ/ หรื อได้รับกำรพิจำรณำเสนอชื่อ
จำกนักเรี ยนและ/หรื อครู วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
3 มี บุคลิ กภำพในกำรเป็ นทหำรและพยำบำลที่ ดี โดยพิจำรณำจำกรู ปร่ ำง
สง่ำผ่ำเผย กล้ำหำญ พฤติ กรรมที่ แสดงออก ควำมเชื่ อมัน่ ในตนเอง มี ควำมสำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี สุ ขภำพดี กำรใช้วำจำ ภำษำดีและมำรยำทดี
4. มีลกั ษณะเป็ นผูน้ ำที่ดี
5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สำมำรถติดต่อประสำนงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
6 มีควำมคิดริ เริ่ ม สร้ำงสรรค์ รับผิดชอบและเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม
7 ผลกำรศึกษำอยูใ่ นเกณฑ์ดีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภำคทฤษฎี 2.75 ขึ้นไป
8 ไม่อยูใ่ นตำแหน่งหัวหน้ำชั้นหรื อรองหัวหน้ำชั้น

หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะนักเรียนปกครอง
1 หัวหน้ านักเรียนปกครอง
1.1 กำกับดูแลให้นักเรี ยนอยู่ในวินัยและระเบี ยบปฏิบตั ิของวิทยำลัยพยำบำล
กองทัพเรื อ ให้มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมไทยที่ดี
1.2 ดูแลควำมเรี ยบร้ อยทัว่ ไปในเรื่ องควำมเป็ นอยู่ อำคำรที่ พกั และดูแลสุ ขภำพ
ทัว่ ไปของนักเรี ยน
1.3 ติดต่อประสำนงำนกับครู นักเรี ยน และผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ องของนักเรี ยน
1.4 วำงแผนให้คำปรึ กษำแนะนำกำกับดูแลนักเรี ยน ในกำรทำกิจกรรมร่ วมกับ
ฝ่ ำยปกครอง ได้แก่ งำนวินยั งำนสวัสดิกำร งำนกิจกรรมนักเรี ยนเป็ นต้น

-41.5 ประชุมปรึ กษำหำรื อในคณะนักเรี ยนปกครอง เพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1.6 ปฏิบตั ิงำนตำมที่ผบู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
2 ผู้ช่วยหัวหน้ านักเรี ยนปกครอง
ทำหน้ำที่ เป็ นผูช้ ่ วยหัวหน้ำนักเรี ยนปกครองในกำรปฏิ บตั ิ งำนใน
หน้ำที่ หรื อที่ได้รับมอบหมำยและ/หรื อทำกำรแทนหัวหน้ำนักเรี ยนปกครอง ในกรณี
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้
2.1 นักเรียนปกครองกราบซ้ าย/ ขวา
2.1.1 ช่วยดำเนิ นกำรดูแลให้นกั เรี ยนอยู่ในวินัย และระเบี ยบของ
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อให้มีคุณธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ดี
2.1.2 ให้ควำมร่ วมมือและร่ วมดำเนินงำนกับนักเรี ยนปกครอง ทุกระดับ
2.1.3
พิจำรณำดำเนิ นกำรรำยงำนในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน
ตำมลำดับสำยกำรบังคับบัญชำ และปฏิบตั ิงำนตำมที่ผบู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
2.2. นายตอน
2.2.1 ดูแลควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเกี่ยวกับวินยั ระเบียบปฏิบตั ิ
ควำมประพฤติ ควำมเป็ นอยู่ และสุ ขภำพทัว่ ไปของนักเรี ยนในควำมรับผิดชอบ
2.2.2 ให้ควำมร่ วมมือและดำเนินงำนกับนักเรี ยนปกครองทุกระดับ
2.2.3 พิจ ำรณำดำเนิ นกำรรำยงำนส่ วนที่ เกี่ ย วข้อ งกับ นักเรี ย น
ตำมลำดับสำยกำรบังคับบัญชำ ปฏิบตั ิงำนตำมคำสั่งผูบ้ งั คับบัญชำมอบหมำย

-5การสรรหา คัดเลือก แต่ งตั้ง ทาการแทน และการถอดถอน
1
การสรรหา คณะนักเรี ยนปกครองดำเนิ นกำรสรรหำ ภำยใต้โครงกำร
คัดเลือกนักเรี ยนปกครอง และรวบรวมรำยชื่อผูส้ มัครเป็ นนักเรี ยนปกครองจำกนักเรี ยน
ชั้นปี ที่ 3 และปี 2 รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติเสนอหัวหน้ำงำนวินยั
2 การคัดเลือก ดำเนินกำรคัดเลือกด้วยกำรลงคะแนนเลือกตั้ง โดยนักเรี ยนทุก
ชั้นปี และอำจำรย์ประจำวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
3 การแต่ งตั้ง
3.1 ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรแต่งตั้ง
ตำมผลกำรเลือกตั้งคณะนักเรี ยนปกครอง
3.2 ระยะเวลำปฏิบตั ิหน้ำที่ครำวละ 1 ปี ยกเว้นกรณี ที่มีควำม จำเป็ นต้อง
เปลี่ยนแปลงก่อนเวลำกำหนด
3.3 กำรเสนอแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงให้เป็ นไปโดยอำนำจ
ของผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลฯ
3.4 นักเรี ยนที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมข้อ 3.3 ให้อยูต่ ำมวำระของตำแหน่งที่
ต้องทดแทน เว้นแต่จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
4 การทาการแทน
4.1 เมื่ อหัวหน้ำนักเรี ยนปกครองไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ ให้ผชู ้ ่วย
นักเรี ยนปกครองทำกำรแทน และเมื่อผูช้ ่วยนักเรี ยนปกครองไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
ให้นกั เรี ยนปกครองกรำบซ้ำย/ ขวำทำกำรแทนตำมลำดับ
4.2 ในกรณี ที่นกั เรี ยนปกครองกรำบซ้ำย/ ขวำ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
ให้นำยตอนอำวุโสของกรำบนั้นทำกำรแทน
4.3 ในกรณี ที่นำยตอนใดตอนหนึ่ ง ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ำที่ ได้
ให้ผชู ้ ่วยนำยตอนและ/ หรื อนักเรี ยนอำวุโสที่อยูใ่ นตอนปฏิบตั ิหน้ำที่นำยตอนโดยอนุโลม

-65 การถอดถอน
5.1 รณี ที่นกั เรี ยนปกครองข้อ 4.1 ประพฤติหรื อมีพฤติกรรมไม่เหมำะสม
เป็ นตัว อย่ำ งที่ ไ ม่ ดี แ ก่ นัก เรี ย นพยำบำล
หรื อ ขำดคุ ณ สมบัติ แ ม้ข ้อ ใดข้อ หนึ่ ง
คณะกรรมกำรงำนวินยั สำมำรถถอดถอนจำกคณะนักเรี ยนปกครองได้
5.2 ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อเป็ นผูส้ ั่งกำรถอดถอน
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นักเรียนเวรประจาวัน
นักเรียนเวร ประกอบด้ วย
1 นักเรี ยนเวรประจำวัน
 นำยทหำรเวรนักเรี ยน (ชั้นปี ที่ 4)
 ผูช้ ่วยนำยทหำรเวรนักเรี ยน (ชั้นปี ที่ 3)
 นักเรี ยนเวรหอ (ชั้นปี ที่ 2)
 นักเรี ยนเวรประชำสัมพันธ์ (ชั้นปี ที่ 1)
2 กำรจัดเวรอยูใ่ นควำมรับผิดชอบของครู ฝ่ำยปกครอง
3 กำรปฏิบตั ิงำนนักเรี ยนเวรประจำวัน
3.1 นักเรี ยนเข้ำเวรประจำวันตั้งแต่เวลำ 0800-0800 ของวันรุ่ งขึ้น และรำยงำน
ตัวเข้ำเวรต่อนำยทหำรเวรประจำวันเวลำ 1600 (ในวันรำชกำร) และเวลำ 0800 (ใน
วันหยุดรำชกำรหรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์)
3.2 รำยงำนตัวต่อนำยทหำรเวรประจำวันก่อนเวลำปฏิ บตั ิหน้ำที่ อย่ำงน้อย
15 นำที
3.3 นักเรี ยนเวรต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมระเบียบปฏิบตั ินกั เรี ยนพยำบำลศำสตร์
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ฉบับปรับปรุ ง ปี กำรศึกษำ 2551
3.4 นำยทหำรเวรนักเรี ยนปฏิบตั ิงำนเวลำ 0800-0800 ของวันรุ่ งขึ้น
3.5 ผูช้ ่วยนำยทหำรเวรนักเรี ยนปฏิบตั ิงำนเวลำ 1600- 2200
3.6 ผูช้ ่วยนำยทหำรเวรนักเรี ยนปฏิบตั ิงำนในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์เวลำ
0800-2200
3.7 นักเรี ยนเวรหอ เข้ำเวรและผลัดเวร ดังนี้
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วันจันทร์ -ศุกร์
1600-2000 เวรอำคำรหอพัก
เสาร์ -อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผลัดที่ 1 0800-1200 เวรอำคำรหอพัก
ผลัดที่ 2 1200-1600 เวรอำคำรหอพัก
ผลัดที่ 3 1600-2000 เวรอำคำรหอพัก
3.8 นักเรี ยนเวรอำคำรหอพัก ผลัดเวรดังนี้
วันจันทร์ -ศุกร์
ผลัดที่ 1 0600-0800
เวรประชำสัมพันธ์ (อำคำรหอพัก)
ผลัดที่ 2 1600-1800 เวรประชำสัมพันธ์ (อำคำรเรี ยน)
วันเสาร์ -อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ผลัดที่ 1 0800-1200 เวรประชำสัมพันธ์ (อำคำรเรี ยน)
ผลัดที่ 2 1200-1600 เวรประชำสัมพันธ์ (อำคำรเรี ยน)
ผลัดที่ 3 1600-1800 เวรประชำสัมพันธ์ (อำคำรเรี ยน)
0600-0800 เวรประชำสัมพันธ์ (อำคำรหอพัก)
3.9 ไม่ อนุ ญำตให้นักเรี ยนเวรประจำวัน ออกนอกวิทยำลัย พยำบำล
กองทัพเรื อโดยเด็ดขำด
3.10 นักเรี ยนเวรประจำวันสำมำรถเข้ำหอพักได้ ในวันที่ปฏิบตั ิหน้ำที่
ก่อนเวลำ 0730

-9หน้ าที่นักเรียนเวรประจาวัน
1 นายทหารเวรนักเรียน (นักเรียนชั้นปี ที่ 4 หรือชั้นอาวุโสสุ ด)
1.1 ช่วยเหลือหรื อปฏิบตั ิงำนตำมที่นำยทหำรเวรประจำวันมอบหมำย
1.2 ดูแลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของนักเรี ยนเวรให้ครบทุกตำแหน่ง ถ้ำนักเรี ยน
เวรประจำวันขำดหรื อไม่มำเข้ำเวร ให้รำยงำนนำยทหำรเวรประจำวันทรำบ ตลอดจน
ดูแลให้นักเรี ยนเวรทุกตำแหน่ งเปลี่ยนเวรให้ตรงตำมเวลำ และรั กษำหน้ำที่ ของตนเอง
โดยเคร่ งครัด ตลอดเวลำเข้ำเวร
1.3 ควบคุมกำรรวมพล กำรรำยงำนบัญชี พลประจำวันต่อนำยทหำร
เวรประจำวันเวลำ 1800 และกำรส่ งสมุดบัญชีพลต่อนำยทหำรเวรประจำวันทรำบ
1.4 ประกำศคำสั่งที่ได้รับจำกนำยทหำรเวรประจำวัน นักเรี ยนปกครอง
หรื อข้อควำมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนเป็ นส่ วนรวม
1.5 ดูแลกำรเดินแถวไปรับประทำนอำหำรและกำรรับประทำนอำหำร
ของนักเรี ยนในแต่ละชั้นปี ให้ตรงตำมเวลำ และควำมเรี ยบร้อยทัว่ ไป
1.6 รำยงำนและบันทึกเหตุกำรณ์ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ของสถำนที่ บุ คคลและทรั พย์สิ นทัน ที ที่ ประสบหรื อ ทรำบเหตุ ล งในสมุ ด
บันทึกเหตุกำรณ์ประจำวัน และส่ งเวรให้นำยทหำรเวรนักเรี ยนวันรุ่ งขึ้นรับทรำบต่ำงๆ
และนำส่ งครู ฝ่ำยปกครอง หรื อนำยทหำรเวรประจำวันในวันรุ่ งขึ้นก่อนออกเวร
1.7 เมื่ อมี เหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นต้องรำยงำนตัวต่อนำยทหำรเวรประจำวัน
หรื อครู ฝ่ำยปกครองทันที และช่วยระงับเหตุตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.8 ตัก เตื อ นนั ก เรี ยนที่ ไ ม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำมระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข องวิ ท ยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อ
และระเบียบแบบธรรมเนี ยมของทำงรำชกำร และรำยงำน
นำยทหำรเวรประจำวันหรื อครู ฝ่ำยปกครอง
1.9 ดูแลเรื่ องกำรเจ็บป่ วยและควำมเป็ นอยู่ของนักเรี ยนเมื่ อมี นักเรี ยน
ป่ วย

- 10 1.10 ดูแลกำรเยีย่ มญำติให้ถูกต้องตำมระเบียบที่กำหนดและสมุดกำรรับเยีย่ มญำติของนักเรี ยน โดยหลัง 1830 ต้องให้นำยทหำรเวรประจำวันเซ็นรับทรำบทุกเวร
1.11 ส่ ง เวรต่อ คณะกรรมกำรห้อ งคอมพิว เตอร์ เ กี ่ย วกับ ปั ญ หำ
คอมพิวเตอร์ ที่พบ และยอดเงินกำรใช้คอมพิวเตอร์ประจำวัน
1.12 เวลำ 2200 ตรวจหอนอน ดูแลควำมเรี ยบร้อยทัว่ ไปของอำคำรที่
พักนักเรี ยนพร้อมนำยทหำรเวรประจำวันและผูช้ ่วยนำยทหำรเวรนักเรี ยน
1.13 นำยทหำรเวรนัก เรี ย นที่ ป ฏิ บัติ หน้ำ ที่ ใ นวัน พฤหัส บดี ให้
ควบคุมดูแลกำรปล่อยแถวรับประทำนอำหำรเช้ำของนักเรี ยนทุกชั้นปี ในวันรุ่ งขึ้น
1.14 รับ – ส่ งหน้ำที่เมื่อเข้ำและออกเวร
2 ผู้ช่วยนายทหารเวรนักเรียน (นักเรียนชั้นปี ที่ 3 หรือ นักเรียนอาวุโสรองจาก
นายทหารเวรนักเรียน)
2.1 รั บ ผิ ด ชอบกำรบัน ทึ ก บัญ ชี พ ลเรี ยกชื่ อ ประจ ำวัน ตรวจสอบ
หลักฐำนต่ำงๆ ของนักเรี ยนที่ ข้ ึนฝึ กปฏิ บตั ิงำนบนหอผูป้ ่ วย ตำรำงเวรประจำตึก สมุ ด
บันทึ กเวลำขึ้น - ลง โดยปฏิ บตั ิงำนให้เสร็ จก่อนเวลำลงบัญชี พลประจำวัน และลง
บันทึกเรื่ องแจ้งหรื อกำรอบรมของนำยทหำรเวรประจำวันในบัญชีพลหลังแถว
2.2 สำรวจอุปกรณ์ สิ่ งของชำรุ ดบริ เวณตึกนอนและบันทึกรำยกำร
ในแฟ้ มบันทึกรำยงำนซ่ อมแซมสิ่ งของ และส่ งเวรต่อนำยทหำรเวรนักเรี ยนเพื่อรำยงำน
ต่อนำยทหำรเวรประจำวัน และติดตำมผล
2.3 ดูแลกำรใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ สรุ ป
ปั ญหำ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่พบ ยอดเงินลงในบันทึกกำรใช้ห้องและส่ งเวรต่อนำยทหำร
เวรนักเรี ยน
2.4 เมื่ อมี เหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นหรื อผิดปกติให้รำยงำนให้นำยทหำรเวร
นักเรี ยนทรำบ และต้องรำยงำนตัวต่อนำยทหำรเวรประจำวันหรื อครู ฝ่ำยปกครองทันที
และช่วยระงับเหตุตำมที่ได้รับมอบหมำย

- 11 2.5 เมื่ อ พบนั ก เรี ยนที่ ป ฏิ บ ัติ ไ ม่ ถู ก ต้อ งตำมระเบี ย บปฏิ บ ัติ ข อง
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ให้รำยงำนต่อนำยทหำรเวรนักเรี ยนเพื่อจะได้บนั ทึก และ
พิจำรณำกำรปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งพิจำรณำโทษตำมควำมเหมำะสมหรื อรำยงำนต่อ
นำยทหำรเวรประจำวันเพื่อพิจำรณำโทษต่อไป
2.6 เวลำ 2200 ตรวจหอนอนดูแลควำมเรี ยบร้อยทัว่ ไปของอำคำรที่พกั
นักเรี ยน พร้อมนำยทหำรเวรประจำวันและนำยทหำรเวรนักเรี ยน และบันทึกปั ญหำหรื อ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงตรวจลงในสมุดรับ-ส่ งหน้ำที่เวรประจำวัน
2.7 รับผิดชอบในกำรเขียนสมุดรับ-ส่ งหน้ำที่นกั เรี ยนเวรประจำวัน
2.8 ทำหน้ำที่ช่วยเหลือนำยทหำรเวรนักเรี ยนและปฏิ บตั ิหน้ำที่แทน
นำยทหำรเวนักเรี ยน เมื่อไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้
2.9 ควบคุม กำกับ ดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของนักเรี ยนเวรหอให้เป็ น ไป
ด้วยควำมเรี ยบร้อย
3 นักเรียนเวรหอ (ชั้นปี ที่ 2)
3.1 ท ำหน้ำ ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผูช้ ่ ว ยนำยทหำรเวรนัก เรี ย น ตำมที่ ผูช้ ่ ว ย
นำยทหำรเวรนักเรี ยนมอบหมำย และปฏิบตั ิหน้ำที่แทนผูช้ ่วยนำยทหำรเวรนักเรี ยนเมื่อ
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้
3.2 ดูแลตรวจสอบจำนวนยำ จัดยำในตูย้ ำ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่ องใช้
ในกำรปฐมพยำบำล ตลอดจนสมุดบันทึกกำรใช้ยำประจำฝ่ ำยปกครองให้เรี ยบร้อย
3.3 ประชำสัมพันธ์ และรับโทรศัพท์หน้ำห้องฝ่ ำยปกครอง
3.4 ตรวจสอบจำนวนอำหำรเวร และแจกจ่ำยอำหำรเวรบ่ำย-ดึกตำม
ชั้นปี
3.5 เปิ ดเสี ยงตำมสำย (เพลงชำติ ) และอ่ำนระเบียบปฏิบตั ิของ
นักเรี ยนพยำบำลเวลำแถวบัญชีพล 1800

- 12 3.6 เมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ นหรื อผิดปกติให้รำยงำนให้ผชู ้ ่วยนำยทหำร
เวรนักเรี ยนทรำบ และต้องรำยงำนตัวต่อนำยทหำรเวรประจำวันหรื อครู ฝ่ำยปกครอง
ทันที และช่วยระงับเหตุตำมที่ได้รับมอบหมำย
3.7 เมื่อพบนักเรี ยนที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตำมระเบียบปฏิบตั ิของวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อ ให้รำยงำนต่อผูช้ ่วยนำยทหำรเวรนักเรี ยนเพื่อดำเนิ นกำรต่อไป
3.8 ควบคุมดูแลกำรปฏิบตั ิงำนของนักเรี ยนประชำสัมพันธ์ให้เป็ นไป
ด้วยควำมเรี ยบร้อย
4 นักเรียนเวรประชาสั มพันธ์
4.1 ดูแลกำรรับโทรศัพท์และประชำสัมพันธ์บริ เวณอำคำรเรี ยน
4.2 ดูแลควำมเรี ยบร้อยบริ เวณที่เยีย่ มญำติ
4.3 รับ-เปลี่ยนหนังสื อพิมพ์บริ เวณอำคำรหอพัก
4.4 ดูแลควำมเรี ยบร้อยของสมุดและเอกสำรบริ เวณห้องเวรหอ อำคำร
หอพัก ให้พร้อมใช้อยูเ่ สมอ (ตำมมำตรฐำน 5 ส)
4.5 ดูแลกำรปิ ด-เปิ ดไฟฟ้ ำบริ เวณอำคำรหอพักตำมเวลำให้ถูกต้องตำม
ระเบียบ
4.6 เมื่ อมี เหตุกำรณ์ ฉุกเฉิ น หรื อผิดปกติ ให้รำยงำนให้นักเรี ยนเวรหอ
ทรำบและต้องรำยงำนตัวต่อนำยทหำรเวรประจำวันหรื อครู ฝ่ำยปกครองทันที และช่ วย
ระงับเหตุตำมที่ได้รับมอบหมำย
4.7 เมื่ อพบนักเรี ยนที่ ปฏิ บ ัติไม่ ถูกต้องตำมระเบี ยบปฏิ บ ัติของวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อ ให้รำยงำนต่อนักเรี ยนเวรหอเพื่อดำเนินกำรต่อไป
4.8 ปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตำมที่ผบู ้ งั คับบัญชำสั่งโดยเคร่ งครัด

- 13 5 นักเรียนเวรห้ องสมุด
5.1 ดูแลกำรยืม-คืน หนังสื อ
5.2 จัดเก็บเงินค่ำปรับหนังสื อ หำกมีกำรส่ งคืนล่ำช้ำ
5.3 จัดเก็บหนังสื อตำมชั้นวำง/ ตูห้ นังสื อ ตำมประเภท หมวดหมู่
ให้เป็ นระเบียบ
5.4 ดูแลควำมเรี ยบร้อยของห้องสมุดและหนังสื อในห้องสมุดให้พร้อม
ใช้บริ กำรอยูเ่ สมอ
6. การแต่ งกายนักเรียนเวรประจาวัน
ให้แต่งเครื่ องแบบหมำยเลข 10 (ข) ชุดลำลอง กำงเกง มีป้ำยชื่ อสี น้ ำเงิ น
“นักเรี ยนเวรประจำวัน” ติดที่บริ เวณหน้ำอกเสื้ อด้ำนขวำ เพื่อให้ครู และนักเรี ยนหรื อผู้
มำติดต่อทัว่ ไปได้ทรำบ และนักเรี ยนเวรประจำวันได้ทรำบถึงหน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบใน
วันนั้นๆ
7 นักเรียนเวรอัตตีภัย
1 นักเรี ยนเวรอัคคีภยั
- นักเรี ยนเวรอัคคีภยั ประจำสัปดำห์
- นักเรี ยนเวรอัคคีภยั วันหยุดพิเศษ
2 กำรจั ด เวรอยู่ ใ นควำมรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เรี ยนปกครองและครู ฝ่ ำย
ปกครองตำมลำดับ จัดจำกนักเรี ยนพยำบำลศำสตร์ ช้ นั ปี ที่ 1 และชั้นปี ที่ 4 โดยลำดับกำร
อยูเ่ วรตำมตอน โดยเรี ยงลำดับจำกตอน 1-4 หมุนเวียนกันปฏิบตั ิหน้ำที่
3 กำรปฏิบตั ิงำน
3.1 นักเรี ยนเวรอัคคีภยั เข้ำเวร 24 ชัว่ โมงประจำสัปดำห์ และ
วันหยุดพิเศษ
3.2 ดูแลรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ภำยใน-นอกวิทยำลัยพยำบำล
กองทัพเรื อ และทำหน้ำที่ดบั เพลิงเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ในวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ

- 14 3.3 ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ ต ำมระเบี ย บปฏิ บัติ นัก เรี ยนพยำบำลศำสตร์
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ฉบับปรับปรุ ง ปี กำรศึกษำ 2551 และรำยงำนตัวต่อนำยทหำรเวร
ก่อนเวลำปฎิบตั ิหน้ำที่อย่ำงน้อย 15 นำที
3.4 ขณะอยู่เวร ไม่อนุ ญำตให้นักเรี ยนออกนอกวิทยำลัยพยำบำล
กองทัพเรื อ
3.5 กำรแลกเวร นักเรี ยนสำมำรถแลกเวรได้กบั ครู ฝ่ำยปกครอง ใน
เวลำรำชกำรหรื อนำยทหำรเวรประจำวันในวันหยุดรำชกำรในกรณี จำเป็ น
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- 16 การปฏิบัติตน
การปฏิบัติตนของนักเรี ยนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรื อ มีหลักการ
ทัว่ ไป ดังนี้
1 ประพฤติปฏิบตั ิถกู ต้องตำมแบบธรรมเนียมของวินยั ทหำร
2 มีควำมประพฤติดี มีวฒั นธรรมและพึงระมัดระวังในกำรรักษำเกียรติของ
สตรี ทวั่ ไป
3 ห้ำมตะโกน เอะอะ พูดคุยส่ งเสี ยงดัง และกล่ำวคำหยำบรวมทั้งกำรเดินลง
ส้นทำให้เกิดเสี ยงดัง
4 ห้ำมเข้ำห้องทำงำนครู ห้องธุรกำร ห้องพิมพ์ อัดสำเนำ และเขตหวงห้ำม
ก่อนได้รับอนุญำต
5 ไม่อนุญำตให้นำสิ่ งของอื่นใดที่วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อไม่ได้กำหนดมำเก็บ
ไว้ในบริ เวณวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ รวมทั้งกำรเลี้ยงสัตว์ดว้ ย
6 ครู วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ มีสิทธิ์ ตรวจควำมเรี ยบร้อยภำยในตูเ้ สื้ อผ้ำ
ตูห้ นังสื อ โต๊ะทำงำนของนักเรี ยนได้ทุกเวลำ
7 เมื่อเข้ำ - ออก นอกบริ เวณวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ต้องได้รับอนุญำต
ทุกครั้ง
8 ห้ำมเก็บของมีค่ำไว้กบั ตนเองและให้เก็บเงินสดไว้ในครอบครองได้ไม่เกิน
500 บำท

- 17 ระเบียบปฏิบัตปิ ระจาวันของนักเรียน (รปจ.)
0530
ตื่นนอน อำบน้ ำ แต่งตัว ท่องตำรำ
0700 - 0745
รับประทำนอำหำรเช้ำ
0745 - 0800
แถวเช็คบัญชีพล หน้ำห้องเรี ยน
0800 - 1200
ฝึ กหัดศึกษำ
1200 - 1245
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
1245 - 1300
แถวเช็คบัญชีพล หน้ำห้องเรี ยน
1300-1600
ฝึ กหัดศึกษำ
1630-1730
รับประทำนอำหำรเย็น
1800
เข้ำแถวเพื่อตรวจบัญชีพลและสวดมนต์
1800-2200
ทบทวนบทเรี ยนและท่องตำรำ
เวรประจำห้องพักทำควำมสะอำดห้อง
และรับกำรตรวจทำควำมสะอำดและควำมเรี ยบร้อยทัว่ ไป
จำกนักเรี ยนปกครองและนำยทหำรเวรนักเรี ยนเวลำ 2030
2200
ปิ ดไฟ เข้ำนอน
ห้ ามนักเรียนลงมาบริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 ของหอพัก หลังเวลา 2200
การใช้ โทรศัพท์
21.1 กรณี มีเหตุจำเป็ นในเวลำรำชกำร ผูป้ กครองสำมำรถฝำกข้อควำมถึง
นักเรี ยนได้ที่หมำยเลข 02-475-2871, 02-475-2614 ต่อ 19
21.2 ห้ำมนำโทรศัพท์มือถือมำใช้ในวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
21.3 ให้ใช้โทรศัพท์สำธำรณะในวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อเท่ำนั้น
เวลำ 1630-2200 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อได้จดั โทรศัพท์สำหรั บ
นักเรี ยนแต่ละชั้นปี ชั้นปี ละ 1 หมำยเลข ผูป้ กครองสำมำรถโทรศัพท์ติดต่อนักเรี ยนได้
ที่เครื่ องโทรศัพท์ดงั กล่ำว และห้ำมใช้เกินครั้งละ 5 นำที

- 18 ระเบียบการลา และการขออนุญาต
ระเบียบปฏิบัตเิ มื่อลาป่ วย หรือลากิจ
1 กรณีลาป่ วย
ในเวลำรำชกำร
 กรณี ศึกษำอยูท่ ี่วทิ ยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
1) ให้ม ำรำยงำนด้ว ยตนเองต่ อ ครู ฝ่ ำยปกครอง หรื อ นำยทหำรเวร
ประจำวัน ในกรณี ที่ไม่สำมำรถมำด้วยตนเองได้ให้แจ้งแก่รองหัวหน้ำฝ่ ำยปกครองของ
แต่ละชั้นปี หรื อนำยทหำรเวรนักเรี ยนเพื่อรำยงำนต่อครู ฝ่ำยปกครองหรื อนำยทหำรเวร
ประจำวัน ถ้ำเป็ นชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี ให้รองหัวหน้ำนักเรี ยนฝ่ ำยศึ กษำ ขออนุ ญำตครู
ประจำวิชำและให้นกั เรี ยนที่ป่วยลงมำนอนพักป่ วย
2) เมื่อจะไปพบแพทย์ เพื่อรั บกำรตรวจรักษำ ต้องนำสมุดสุ ขภำพไป
ด้วยทุ กครั้ ง ห้ำมนักเรี ยนไปรั บกำรตรวจรั กษำโดยไม่ได้ขออนุ ญำตจำกทำงวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อ หรื อไม่นำสมุดสุ ขภำพไปด้วย และต้องลงชื่ อในสมุดขอไปตรวจ
สุ ขภำพโดยมีนำยทหำรเวร/ ครู ฝ่ำยปกครองเซ็นอนุญำต
 กรณี ข้ ึนฝึ กปฏิบตั ิงำนบนหอผูป้ ่ วย
1) เจ็บป่ วยก่อนขึ้นเวร ให้รำยงำนครู ฝ่ำยปกครองอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมง
เพื่อแลกเวรหรื อจัดหำผูแ้ ทนเวรให้
2) เจ็บป่ วยขณะขึ้ นฝึ กปฏิ บตั ิ งำนในเวรเช้ำ ให้นักเรี ยนแจ้งครู นิเทศ
ประจำตึก และขออนุญำตลงมำตรวจหรื อพักป่ วย ในกรณี ป่วยโดยแพทย์ไม่สั่งหยุดพัก
นักเรี ยนไม่ตอ้ งขอใบรับรองแพทย์

- 19 นอกเวลำรำชกำร
1) ให้ นั ก เรี ยนที่ ป่ วยแจ้ง อำกำรป่ วยกับ นำยทหำรเวรนั ก เรี ยนและ
นำยทหำรเวรประจำวันทรำบ
2) กรณี ที่ป่วยและมีเวรจะต้องขึ้นฝึ กปฏิบตั ิงำนให้รำยงำนนำยทหำรเวร
ประจำวันก่อนถึงเวลำขึ้นเวรอย่ำงน้อย 2 ชัว่ โมง
3) เจ็บป่ วยขณะฝึ กปฏิบตั ิงำน ให้นักเรี ยนแจ้งต่อหัวหน้ำหอผูป้ ่ วยหรื อ
หัวหน้ำเวร แล้วแจ้งให้ทำงวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อทรำบเพื่อรับกำรตรวจรักษำ
- ในกรณี ที่ไม่สำมำรถลงมำรับกำรตรวจบัญชีพลจะต้องแจ้งให้นำยทหำรเวร
ประจำวันทรำบก่อนเวลำ 30 นำที
- นัก เรี ย นที่ ป่ วยจะต้อ งมำนอนพัก ในห้ อ งพัก ป่ วยของหอพัก ตำมที่ ฝ่ ำย
ปกครองจัดให้ เมื่อยังไม่หำยป่ วย นักเรี ยนจะไม่มีสิทธิ์ กลับบ้ำน
- กรณี ป่วยในขณะอยูบ่ ำ้ น ให้ผปู ้ กครองรี บพำกลับมำรักษำที่วิทยำลัยพยำบำล
กองทัพ เรื อ ห้ำ มโทรศัพ ท์ หรื อ จดหมำยมำลำ หำกไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำมระเบี ย บวิ ท ยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อ จะถือว่ำขำดเรี ยนหรื อขำดฝึ กปฏิบตั ิงำน ยกเว้นในรำยที่จำเป็ นและ
มีเหตุผลสมควรพิจำรณำ
- กำรลำป่ วย วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ อนุญำตให้ลำป่ วยได้ปีละ ไม่เกิน
14 วัน ถ้ำลำป่ วยเกินกว่ำกำหนดจะต้องฝึ กปฏิบตั ิงำนชดเชยให้ครบ
- นักเรี ยนที่ ลำป่ วยในวันสอบและไม่ สำมำรถเข้ำสอบได้ ทำงวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อจะจัดให้สอบในวันต่อไปโดยคิดคะแนนให้ไม่เกินร้อยละ 60 หรื อ
ระดับคะแนน 2 สำหรับผูท้ ี่ได้คะแนนสู งกว่ำ ส่ วนผูท้ ี่ได้คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ 60
หรื อระดับคะแนน 2 ให้คิดคะแนนตำมที่ได้
22.1.8 กำรเขียนใบลำป่ วย ให้นกั เรี ยนเขียนใบลำตำมแบบฟอร์ ม จำนวน 2 ใบ
โดยส่ งใบลำที่ หัวหน้ำภำควิชำที่ รับผิดชอบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในวิชำที่ นักเรี ยน
ขำดเรี ยน 1 ใบ และส่ งใบลำที่หวั หน้ำฝ่ ำยปกครองหรื อครู ฝ่ำยปกครอง 1 ใบ

- 20 2 กรณีลากิจ
1 นักเรี ยนที่ลำกิจต้องมีเหตุผลพอควร ทั้งนี้ ตอ้ งส่ งใบลำกิจก่อนอย่ำงน้อย 3
วัน และต้องได้รับอนุญำตจำกผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
2 นักเรี ยนที่ลำกิจในวันสอบและไม่สำมำรถเข้ำสอบได้ ทำงวิทยำลัยพยำบำล
กองทัพเรื อจะจัดให้สอบในวันต่อไป โดยคิดคะแนนให้ไม่เกินร้อยละ 60 หรื อระดับ
คะแนน 2 สำหรับผูท้ ี่ได้คะแนนสู งกว่ำ ส่ วนผูท้ ี่ได้คะแนนต่ำกว่ำร้อยละ 60 หรื อ
ระดับคะแนน 2 ให้คิดคะแนนตำมที่ได้
3 กำรเขียนใบลำกิจ ให้นกั เรี ยนเขียนใบลำตำมแบบฟอร์ ม จำนวน 2 ใบ โดย
ส่ งใบลำที่ หัวหน้ำภำควิชำที่ รับผิดชอบกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในวิชำที่ นักเรี ยนขำด
เรี ยน 1 ใบ และส่ งใบลำที่หวั หน้ำฝ่ ำยปกครองหรื อครู ฝ่ำยปกครอง 1 ใบ

- 21 ระเบียบการติดต่ อกับบุคคลภายนอก
1 การเยีย่ มญาติป่วย
1 กำรเยีย่ มญำติหรื อเฝ้ ำญำติที่ป่วยบนหอผูป้ ่ วยและนักเรี ยนที่ป่วย ให้ ลง
ลำยมือชื่อในสมุดขออนุญาตออกนอกบริ เวณ และเขียนใบขออนุญาตสำหรั บหอผู้ป่วย
โดยขออนุ ญำตจำกครู ฝ่ำยปกครอง หรื อนำยทหำรเวรประจำวันทุกครั้ ง เพื่อแสดงต่อ
หัวหน้ำตึกหรื อหัวหน้ำเวร โดยให้เยีย่ มได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชัว่ โมง และนำใบขออนุญำต
กลับมำให้นำยทหำรเวรทุกครั้ง
2 กำรเยี่ยมญำติบนหอผูป้ ่ วยต้องแต่งชุดฝึ กปฏิบตั ิงำนพยำบำลยกเว้น
นักเรี ยนที่เซ็นกลับบ้ำนไปแล้วให้ใช้ชุดเครื่ องแบบตำมที่กำหนด
3 กำรเฝ้ ำไข้บนหอผูป้ ่ วยในเวลำรำชกำรให้ใส่ เครื่ องแบบที่กำหนดหรื อ
ชุดฝึ กปฏิบตั ิงำนพยำบำล และนอกเวลำรำชกำรให้ใส่ ชุดกีฬำกำงเกงขำยำว
ของ
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
4 ห้ำมนอนค้ำงบนหอผูป้ ่ วย นอกจำกได้รับอนุญำตจำกครู ฝ่ำยปกครอง
หรื อนำยทหำรเวรประจำวัน
5 กำรพำญำติไปรับกำรตรวจรักษำในแผนกต่ำงๆ ต้องได้รับอนุญำตจำก
ครู ฝ่ำยปกครองทุกครั้ง
6
ทำงวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อไม่อนุ ญำตให้เยี่ยมนักเรี ยนบนหอ
ผูป้ ่ วย ขณะเรี ย นหนัง สื อ หรื อ เวรดึ ก ขณะพัก ผ่อ น ยกเว้น ในกรณี จ ำเป็ นซึ่ งครู ฝ่ ำย
ปกครองหรื อนำยทหำรเวรประจำวันเห็นสมควร
2 การเยีย่ มนักเรียน
1 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ กำหนดเวลำเยีย่ มนักเรี ยน ดังนี้
- วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 1630-1800
- วันหยุดรำชกำร/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลำ 0800-1800
และไม่อนุ ญำตให้เข้ำเยี่ยมนอกเหนื อจำกเวลำดังกล่ำว ยกเว้ นใน
รายทีจ่ าเป็ นและมีเหตุสมควรพิจารณา

- 22 2 กำรรับญำติ นักเรี ยนต้องขออนุ ญำตจำกนำยทหำรเวรนักเรี ยนและลง
บันทึกในสมุดรับญำติ และให้ผทู ้ ี่มำเยีย่ มนักเรี ยนลงชื่อเยีย่ มทุกครั้ง
3 นักเรี ยนจะต้องแต่งกำยให้เรี ยบร้อย และพบญำติในสถำนที่ที่วิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อกำหนด รักษำมำรยำทในกำรรับญำติให้สุภำพ
4 ในขณะพบญำติไม่นำอำหำรมำรับประทำน ยกเว้นเครื่ องดื่ม และหลัง
กำรเยีย่ มแล้วเก็บขวดเครื่ องดื่ม และจัดโต๊ะให้เรี ยบร้อย
5 ห้ำมนักเรี ยนไปส่ งญำติบริ เวณบันไดด้ำนหน้ำวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ
ระเบียบการเข้ าออกนอกบริเวณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
1 การปล่อยกลับบ้ าน
1 วิ ท ยำลัย พยำบำลกองทั พ เรื ออนุ ญ ำตให้ นั ก เรี ยนกลับ บ้ ำ นใน
วันหยุดรำชกำร (เสำร์ -อำทิ ต ย์) หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์ตำมที่ วิท ยำลัยพยำบำล
กองทัพเรื อกำหนด เมื่อวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ อนุญำตให้กลับบ้ำนได้ นักเรี ยน
ต้อ งลงนำมเป็ นหลัก ฐำนในสมุ ด ลงนำมตำมตอนและสมุ ด กลับ บ้ำ น โดยมี ค รู ฝ่ ำย
ปกครองหรื อนำยทหำรเวรประจำวันลงนำมรับรอง
2 วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อจะแถวปล่อยนักเรี ยนในวันศุกร์ เวลำ 1600
และ 1630 โดยครู ฝ่ำยปกครอง และปล่อยเวลำ 1700 โดยนำยทหำรเวรประจำวัน
สำหรับนักเรี ยนเวรดึกอนุญำตให้ออกนอกบริ เวณได้หลังเวลำ 1200
3 นักเรี ยนที่ออกนอกบริ เวณโดยไม่ได้รับอนุญำต หรื อปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง
ในกำรออกนอกบริ เวณวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ จะถูกสอบสวน และพิจำรณำโทษ
ตำมระเบียบ
4 นักเรี ยนจะต้องกลับเข้ำหอก่อน 1800
ในกรณี ที่นักเรี ยนมี เวร
ปฏิบตั ิงำนในวันหยุดหรื อในช่วงปิ ดภำคกำรศึกษำ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
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เวรเช้ำ เข้ำหอก่อนเวลำ 1800 ก่อนวันที่มีเวร
เวรบ่ำย เข้ำหอก่อนเวลำ 1500
เวรดึก เข้ำหอก่อนเวลำ 1800
ในกรณี ศึกษำนอกหน่วยให้อนุญำตได้ตำมตำรำงกำรศึกษำ หรื อ
ตำมที่ครู ผสู ้ อนกำหนด
5 นักเรี ยนจะต้องกลับเข้ำหอพักให้ทนั ตำมเวลำที่กำหนด
มิฉะนั้น
จะถูกพิจำรณำโทษ และต้องรำยงำนตัวเมื่อเข้ำหอพัก ทันทีพร้อมทั้งลงเวลำในสมุดลง
นำม และให้นำยทหำรเวรประจำวันลงนำมรับทรำบ
6 กรณี ที่นกั เรี ยนขออนุญำตเข้ำช้ำ(ลำชัว่ กำล) ทำงวิทยำลัยจะอนุญำตให้
เข้ำหอพักช้ำในกรณี ที่มีเหตุสมควรเท่ำนั้น และต้องได้รับอนุ ญำตจำกรองผูอ้ ำนวยกำร
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อโดยต้องกลับเข้ำหอก่อน 2000
7 กรณี ที่นกั เรี ยนขออนุญำตเข้ำเช้ำ(ลำกิจแรมคืน) ผูอ้ ำนวยกำรวิทยำลัย
พยำบำลกองทัพเรื อจะเป็ นผูอ้ นุญำตให้เข้ำเช้ำในกรณี ที่จำเป็ นเท่ำนั้น
8 กำรขออนุ ญำตเข้ำช้ำ/ เข้ำเช้ำ ให้ยื่นใบขออนุญำตเข้ ำช้ ำ/ เข้ ำเช้ ำ ที่ฝ่ำย
ปกครองในวันพุธของทุกสัปดำห์ โดยอนุญำตให้นกั เรี ยนเข้ำช้ำ/ เข้ำเช้ำรวมกันได้ ไม่
เกิน 2 ครั้ง/ ปี กำรศึกษำ โดยมีเหตุอนั ควรพร้อมแนบหลักฐำนกำรลำมำด้วยทุกครั้ง
การไปรับการตรวจรักษา ขั้นตอนในการปฏิบัติ
ในเวลำรำชกำร
1 ให้นกั เรี ยนเตรี ยมบัตรต่ำงๆ ดังนี้
1) บัตรประจำตัวผูป้ ่ วย
2) บัตรประจำตัวประชำชน
3) สมุดสุ ขภำพประจำตัวนักเรี ยน
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รับทรำบและรับรองกำรไปตรวจ
3
น ำบัต รต่ ำ งๆ ที่ เ ตรี ย มไปยื่ น ที่ ห้อ งบัต ร โรงพยำบำลสมเด็ จ
พระปิ่ นเกล้ำ และรอรับใบตรวจสอบสิ ทธิ์
4 รอรับกำรตรวจที่หอ้ งตรวจตำมแผนกที่ระบุ
5 เมื่อได้รับกำรตรวจรักษำแล้ว ให้นำใบสั่งยำไปรับยำที่ห้อง จ่ำยยำ
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ พร.
6 เมื่อกลับถึงวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ให้นำสมุดสุ ขภำพประจำตัว
นัก เรี ย นมำยื่น ให้ค รู ฝ่ำยปกครอง พร้ อ มให้ ลงนำมรั บทรำบเวลำกลับในสมุ ด ตรวจ
สุ ขภำพทุกครั้ง
นอกเวลำรำชกำรและวันหยุดรำชกำร
1 ให้นกั เรี ยนเตรี ยมบัตรต่ำงๆ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวผูป้ ่ วย
2. บัตรประจำตัวประชำชน
3. สมุดสุ ขภำพ
2 ขออนุญำตนำยทหำรเวรประจำวัน โดยลงนำมชื่อในสมุดตรวจสุ ขภำพ
เพื่อให้ครู รับทรำบและรับรองกำรไปตรวจ
3 นำบัตรต่ำงๆที่เตรี ยมไปยื่นที่ ห้องตรวจโรคฉุ กเฉิ น(ER) รอรับ OPD
Card (บัตรแทน)
4 เมื่อได้บตั ร OPD Card รอรับกำรตรวจจำกแพทย์ แพทย์จะบันทึก
กำรตรวจรักษำลงในสมุดสุ ขภำพประจำตัวนักเรี ยน
5 เมื่อได้รับกำรตรวจรักษำแล้ว ให้นำใบสั่งยำไปรับยำที่หอ้ งจ่ำยยำของ
ห้องตรวจโรคฉุกเฉิ น(ER)
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เมื่อกลับถึงวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ให้นำสมุดตรวจสุ ขภำพ
ประจำตัวนักเรี ยนมำยื่นให้นำยทหำรเวรประจำวัน พร้ อมให้ลงนำมรับทรำบเวลำกลับ
ในสมุ ด ตรวจสุ ข ภำพทุ ก ครั้ ง(สมุ ด ขออนุ ญ ำตออกนอกบริ เวณวิ ท ยำลัย พยำบำล
กองทัพเรื อ)
กรณี ที่เข้ำรับกำรตรวจรักษำครั้งแรกและไม่มีบตั รประจำตัวผูป้ ่ วย ให้ทำบัตร
ประจำตัวผูป้ ่ วย ณ สถำนที่ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ กำหนด
การออกนอกบริเวณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรณีอนื่ ๆ
1 กำรขออนุญำตออกนอกบริ เวณโรงพยำบำล เช่น ที่ทำกำรไปรษณี ย ์
สำนักงำนเขตธนบุรี กำรไปซื้ ออุปกรณ์กิจกรรมต่ำงๆ เป็ นต้น นักเรี ยนต้องขออนุ ญำต
จำกครู ฝ่ ำยปกครอง และต้องลงนำมสมุ ด ตำมตอนและสมุ ดกลับบ้ำ น โดยมี ครู ฝ่ำย
ปกครองหรื อนำยทหำรเวรประจำวันลงนำมรับรองทุกครั้ง
2 กำรขออนุญำตเล่นกีฬำ นอกบริ เวณวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ต้อง
ลงนำมในสมุ ด ขออนุ ญ ำตออกนอกบริ เ วณทุ ก ครั้ ง และกลับ เข้ำ วิ ท ยำลัย พยำบำล
กองทัพเรื อเพื่อแถวบัญชีพลก่อน 1800
3 กำรขออนุ ญำตออกนอกบริ เวณเพื่อซื้ อของจำกร้ ำนค้ำภำยใน รพ.
สมเด็จพระปิ่ นเกล้ำ พร. นักเรี ยนสำมำรถซื้ อได้เมื่อลงมำจำกกำรปฏิบตั ิงำนบนหอผูป้ ่ วย
กรณี ออกจำกวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ ให้นกั เรี ยนลงนำมขออนุญำตออกนอกบริ เวณ
จำกครู ฝ่ ำยปกครองหรื อ นำยทหำรเวรประจ ำวัน ทุ กครั้ ง ส ำหรั บ ร้ ำ นอำหำรภำยใน
วิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ อนุ ญำตให้ซ้ื ออำหำรก่อน 0745 และหลัง 1700 และไม่
อนุญำตให้นกั เรี ยนซื้ ออำหำรจำกร้ำนอำหำรภำยนอกวิทยำลัยพยำบำลกองทัพเรื อ

