
  

                                                                         
ขอบังคับคณะพยาบาลศาสตร  

วาดวยการฝกปฏิบัติการพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาล  
พ.ศ. 2546  

  
 

      โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการปฏิบตัิการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2)  แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  พ.ศ. 2522  
และโดยมติคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร   ในคราวประชุม ครั้งที ่12/2536   เมื่อวันที ่26   
กรกฎาคม 2536 และในคราวประชมุ ครั้งท่ี 11/2546  เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2546  จึงใหกําหนดขอบังคับ 
ไวดังตอไปนี ้ 
          ขอ 1 ขอบังคับนี้เรยีกวา "ขอบังคับคณะพยาบาลศาสตรวาดวยการฝกปฏิบัติการพยาบาล  
ของนักศึกษาพยาบาล พ.ศ. 2546"  
           ขอ 2 ใหยกเลกิขอบังคับคณะพยาบาลศาสตรวาดวยการปฏิบัติการพยาบาลของนักศกึษา  
พยาบาล พ.ศ. 2535  และ พ.ศ.2536 
          ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับตัง้แตวันประกาศขอบังคับนี้  
          ขอ 3 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับแกนักศึกษาทุกหลักสูตรทีเ่ปดสอนในระดับปรญิญาตรขีอง  
คณะพยาบาลศาสตร  
           นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยเครงครดั  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบงัคับนี้ 
จะตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอ 9  
           ขอ 4   การปฏบัิติการพยาบาล  
                           ใหนักศึกษาปฏิบัติดังตอไปนี้  
                    4.1  ปฏิบัติงานตรงตามเวลาที่ภาควิชากําหนด  
                    4.2  ปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ท่ีรับผดิชอบท่ีกําหนดภายใต  กฎ  ระเบียบ   
ของ คณะพยาบาลศาสตร และของสถาบนัท่ีฝกปฏิบัติงาน  
         4.3  ปฏิบัติงานดวยความรู  วิจารณญาน และดวยความรอบคอบ  มิใหเกิดผล  
เสียหายแกผูรบับริการ  
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         4.4   เคารพในสิทธิของผูรับบรกิารโดยเครงครดั   
                 4.5   รายงานอาจารยนิเทศ   หรือผูนิเทศทราบโดยทันททีี่ปฏิบัติงานผดิพลาด   
หรือมีเหตุการณวิสามญัเกดิขึ้น  
                 4.6   มีมนุษยสัมพันธที่เหมาะสมตอผูรับบริการ ผูรวมงานและผูเกีย่วของ  
                4.7   มีความซ่ือสัตยตอผูรับบริการ ผูรวมงาน และผูเกีย่วของ  
                4.8   ใหความรวมมือตอผูรวมงานตามความเหมาะสม  
                4.9   ไมปฏิบัตกิิจกรรมอื่น นอกเหนือจากกจิกรรมการพยาบาลในเวลาปฏิบัติงาน   
โดยมิไดรับอนุญาตจากอาจารยนิเทศ หรือผูนิเทศ  
                         4.10  ในขณะปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณจีาํเปนใดก็ตามที่ตองออกนอกสถานทีฝ่กปฏิบัต ิ  
ตองไดรับอนญุาตจากอาจารยนิเทศ หรือผูนิเทศกอน  
                        4.11  ในกรณีที่นักศึกษาตองปฏิบัติงานนอกเหนือจากวันเวลาที่ภาควิชากําหนด   
ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยนิเทศกอน  
          ขอ 5  การแตงกาย  
                          นักศึกษาตองแตงกาย ในการฝกปฏิบัติงานดังนี ้ 
                         5.1 นักศกึษาในหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ    ตองปฏิบัติตามขอบังคับวาดวย   
เครื่องแบบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2537  

5.2 นักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ  (ตอเนื่อง 2 ป)  ตองปฏิบัตติาม   
ขอบังคับวาดวยเครื่องแบบนกัศึกษา  หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (ตอเนื่อง 2 ป) พ.ศ. 2537  
                         5.3  ไมสวมเครื่องประดับใด ๆ ยกเวนนาฬิกา  
                         5.4  ไมปลอยผมรุงรัง  
                         5.5  ไมแตงหนาจนดูฉูดฉาด  
            ขอ 6   การลา  
                           นักศึกษาตองปฏิบัติดังนี ้ 
                       6.1  ลาปวย  
                                  6.1.1  ใหแจงไปยังอาจารยนิเทศ   หรือหัวหนาหอผูปวยหรือหัวหนาเวร  
อยางนอย 1 ช่ัวโมงกอนกําหนดการขึ้นปฏบิัติงาน  
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                                     6.1.2  สงใบลาปวยตามแบบฟอรมของคณะพยาบาลศาสตร ไปยังงานกิจการนกัศึกษา 
                                 6.1.3 ในกรณีท่ีตองพักและหยุดการฝกปฏิบัติงานมากกวา 2 วัน  ตองมีใบรับรองแพทย
ประกอบการลาปวย 
                       6.2  ลากิจ  
                                 6.2.1  ลากิจเพื่อเปนตวัแทนคณะพยาบาลศาสตร หรือตัวแทนมหาวิทยาลยั 
สงขลานครนิทร   
                               1)  ใหย่ืนใบลากจิตามแบบฟอรมของคณะพยาบาลศาสตร  ไปยัง 
งานหลักสูตรปรญิญาตรี กอนวันลาอยางนอย 3 วัน  
                               2)  ติดตามผลการพิจารณาจากอาจารยนิเทศ จะตองไดรับความเหน็ชอบ 
จากอาจารยนิเทศ จึงจะมีสิทธิลากิจได  
                             6.2.2  ลากิจกรณีฉุกเฉิน  
                                1)  ใหย่ืนใบลากจิตามแบบฟอรมของคณะพยาบาลศาสตร  ไปยัง 
งานหลักสูตรปรญิญาตรีทนัทีที่ทราบวาจะตองลากิจฉกุเฉิน  
                                2)  ติดตออาจารยนิเทศหรืออาจารยผูประสานงานอยางไมเปนทางการ  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารยนิเทศหรืออาจารยผูประสานงาน  
                          6.2.3   การลากิจใหลาไดครั้งละไมเกิน 3 วัน ยกเวนกรณจีําเปน ซ่ึงตองมีจดหมาย 
รับรองจากผูปกครองแนบมาพรอมใบลากิจ   
                          6.2.4   ในกรณฝีกปฏิบัติงานเปนทีมที่เปนโครงการ ตองมีใบรับรองจากทีมงาน 
วาเห็นชอบใหลากิจได  พรอมทั้งขอตกลงในการทํางานชดเชยใหแกทีมงาน  โดยใหหัวหนาทีมงาน  
เปนผูลงนามแนบมากับใบลากิจ  
                            6.2.5  กรณท่ีีนักศึกษาไดรับการคัดเลือกเพื่อเปนตวัแทนมหาวิทยาลัยสงขลา- 
นครินทร   หรอืตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร      เพ่ือเขารวมกิจกรรมอนันําไปสูการมีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัสงขลา-นครินทร  หรือคณะพยาบาลศาสตร นักศึกษาตองมีหนังสือแสดงการเปน 
ตัวแทนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร หรือตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร มาประกอบการพจิารณา 
อนุมัติการลากจิ 
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         ขอ 7   การปฏบัิติงานชดเชย  
         7.1   นักศึกษาจะตองปฏิบัตงิานชดเชย กรณีลาปวยและลากิจ       เมื่อฝกปฏิบัติงาน 
ไมครบรอยละ 100 ตามตารางหมุนเวียนที่คณะฯ กําหนด  ทั้งนี้หากมีเหตุการณสุดวิสัย และนักศกึษา 
สามารถฝกปฏบิัติงานไดครบทุกกิจกรรมตามความตองการของรายวชิา การยกเวนการฝกปฏิบัตงิาน 
ชดเชยใหอยูในดุลยพนิิจของรองคณบดีฝายวิชาการฯ    
                   7.2   ในการปฏิบัติงานชดเชย นักศึกษาตองปฏิบัติดังนี ้ 
                                   7.2.1  ไดรับอนญุาตจากอาจารยนิเทศ  
                                 7.2.2  ปฏิบัติงานชดเชย ไมเกินวนัละ 8 ช่ัวโมง  และตองไมเปนวันเดยีวกันกับ 
การฝกปฏิบัตติามปกต ิ 
           ขอ 8  การแลกเปลี่ยนวนัปฏบิัติงาน  
                       ในกรณท่ีีนักศึกษามีความจําเปนตองแลกเปลีย่นวนัปฏิบัติงานตองปฏิบัติดังนี ้ 
                    8.1  ทําความตกลงกับผูทีจ่ะแลกเปลีย่นวนัปฏิบัติงานใหเรยีบรอย  และใหย่ืนใบขอแลก 
เปลี่ยนวนัปฏบิัติงานตามแบบฟอรมของคณะฯ แกอาจารยผูรับผิดชอบอยางนอย 2 วนั กอนการแลกเปลีย่น 
วันปฏิบัติงาน  
                 8.2  แลกเปลีย่นวันปฏิบัติงานประเภทเวรเดียวกันเทานั้น  
             8.3  ไดรับอนญุาตจากอาจารยนิเทศกอน  
        ขอ 9  การพจิารณาโทษ  
                         นักศึกษาที่กระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้จะไดรับการพจิารณาโทษ  
ประการหนึ่งประการใดหรอืหลายประการดังตอไปนี ้  
             9.1  ตักเตือนดวยวาจา  
                9.2  ตักเตือนเปนลายลกัษณอักษร  
               9.3  ทําทัณฑบน  

9.4 ภาคทัณฑ  
 9.5  ใหปฏิบัตงิานเพิ่มเติม  
 9.6  ไมไดรับการพจิารณาประเมินผล  

  9.7  ใหพักการศึกษา  
  9.8  ใหพนสภาพการเปนนกัศึกษา 
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 ขอ 10  การลงโทษ  
   10.1 ในกรณีทีอ่าจารยนิเทศเห็นสมควรลงโทษดวยการตกัเตือนดวยวาจาตามขอ 9.1  
ใหดําเนินการตักเตือน และบันทึกขอมูลไวเพื่อเปนประโยชนในการประเมินการปฏบิัติการพยาบาล 
ในรายวิชานั้น   
                           10.2  ในกรณีท่ีอาจารยนิเทศ  และผูประสานงานรายวิชาเห็นสมควรลงโทษตาม 
ขอ 9.2  ถึง 9.6 ใหภาควิชาท่ีเปนผูประสานงานรายวิชาหลักเปนผูพิจารณาลงโทษ และดําเนนิการ 
ตามความเห็นชอบนั้นแลวใหภาควิชารายงานตอรองคณบดีฝายวิชาการฯ เพื่อทราบ  
           10.3 ในกรณีทีอ่าจารยนิเทศ    และผูประสานงานรายวิชาเห็นสมควรลงโทษตาม 
ขอ 9.7  ถึง  9.8  ใหผูประสานงานรายวิชาเสนอเรื่องผานภาควิชาท่ีเปนผูประสานงานรายวิชาหลกั 
พิจารณาหากภาควิชาเห็นสมควรลงโทษตามขอดังกลาว ใหภาควิชารายงานตอรองคณบดีฝายวิชาการฯ  
เพื่อพิจารณาลงโทษ ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตรกอน  
            ขอ 11 ใหคณบดีรกัษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่จะตองมีการดําเนินการใด ๆ 
ที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือกําหนดไวไมชัดเจนหรือในกรณทีี่จําเปนตองผอนผันขอบังคบันี้  
เปนกรณพิีเศษ ใหคณบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสั่งการ  และปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  
  
           ประกาศ  ณ  วันที ่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2546  
  
        (ลงชื่อ)        อรญัญา   เชาวลิต 
                                   (รองศาสตราจารย ดร.อรญัญา   เชาวลติ) 
                                                                                                คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
สําเนาถูกตอง 
 
(นางสาวจตพุร  ชางพลาย) 
นักวิชาการศึกษา  4 


