
 

 

 
 

ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ว่าด้วยสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

-------------------------------------------------------- 
 

เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะ เป็นคนดี มีสุขภาพและพลานามัยดี เป็นบัณฑิตที่มี

ความสมบูรณ์ ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จึงเห็น       

เป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจ ส าหรับใช้เป็นหลักการในการส่งเสริมและ

ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา 

อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๕ ของบทที่ ๓๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิต เรื่อง การศึกษา การฝึกและ    

การอบรม แห่งประมวลระเบียบต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ให้ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจก าหนดระเบียบ ปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ เป็นภายในได้  จึงออกระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ว่าด้วยสภานักศึกษาพยาบาลต ารวจ พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี ้

“วิทยาลัย” หมายถึง    วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

“นักศึกษา” หมายถึง   นักศึกษาพยาบาลต ารวจ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล สังกัด  วิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

“สภานักศึกษา” หมายถึง   สภานักศึกษาพยาบาลต ารวจ วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

/ชมรม... 





หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

 

 ข้อ ๗ เครื่องหมายของสภานักศึกษา คือ 

   รูปโล่อาร์ม มีพระแสงดาบเขนและโล่ซ้อนอยู่ภายในวงรอบของโล่เขนและอาร์มเป็น    

เส้นคู่ด้านบนของรูปโล่เขนมีอักษรเป็นภาษาไทยว่า “สภานักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ” ภายในโล่เขน

ประกอบด้วย พญานาค ๒ ตัว พันคบเพลิง โดยคบเพลิงด้านบนปีกนก ด้านล่างของโล่อาร์ม มีอักษรภาษาอังกฤษ

อยู่บนโล่ เขนโค้ง ว่า “POLICE NURSING COLLEGE STUDENT COUNCIl” ปลายของแถบโค้งทั้งสองข้างเป็น

รูปลายกนก 

 

หมวดที่ ๒ 

การด าเนนิการ 

ส่วนท่ี ๑ 

สภานักศึกษา 

 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบรหิารสภานักศึกษา ประกอบด้วย 

 ๘.๑ ประธานสภานักศึกษา 

 ๘.๒ รองประธานสภานักศึกษา 

 ๘.๓ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ 

 ๘.๔ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

  ๘.๕ หัวหน้าฝ่ายธุรการและประสานงาน 

 ๘.๖ เหรญัญกิ 

  ๘.๗ ผู้ช่วยเหรญัญกิ 

  ๘.๘ กรรมการ 

 

 

/กรรมการ... 
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   กรรมการ ตามข้อ ๘.๘ ประกอบด้วย 

   ๑. ตัวแทนจากนักศึกษาช้ันปีละ ๕ นาย โดยวิธีการคัดเลือกจากนักศึกษาในแต่ละช้ันปี 

   ๒. ประธานชมรม 

 ให้ประธานนักศึกษาเป็นประธานสภานักศึกษา รองประธานนักศึกษาคนที่หนึ่งเป็นรองประธานสภา

นักศึกษา และให้กรรมการตามข้อ ๘.๘ คัดเลือกนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ ผู้ที่เหมาะสมเป็นรองประธานสภานักศึกษา   

คนที่สอง ให้รองประธานนักศึกษาทั้งสองคน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาช้ันสูงสดุผูเ้หมาะสมเป็นเลขานุการ 

ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ยกเว้น ผู้ช่วยเหรัญญิกให้คัดเลือกจากนักศึกษาช้ันปีที่ ๓ 

 ประธานสภานักศึกษาและรองประธานสภานักศึกษา จะด ารงต าแหน่งกรรมการชมรมในขณะเดียวกันมิได ้
 

ข้อ ๙ การด าเนินการของสภานักศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

  ๙.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตตามปรัชญา

ของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ คือ วิชาการเป็นเลิศ คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม น าสังคมพัฒนา มีความรักชาติรัก

องค์กร รู้จักใช้ชีวิตพอเพียงและรู้จักเสียสละ มีความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะเป็นผู้น าทางสังคม 

ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักต่อบุคคลอื่น ใช้สติปัญญาและวิจารญาณในการวิเคราะห์ตัดสินใจเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบ มีความทันสมัย รอบรู้และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

  ๙.๒ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาตนเอง นอกเหนือจากการพัฒนา

ทางวิชาชีพที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๙.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่ดี 

  ๙.๔ สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเกิดความส านึกความเป็นประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข 

  ๙.๕ เพื่อเผยแพร่ช่ือเสียงและเกียรติคุณของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

  ๙.๖ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 

ทั้งภายในและนอกวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

  ๙.๗ เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีคุณธรรมและจิตส านึก

สาธารณะ 

  ๙.๘ เพื่อคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษา 

/๙. เพื่อสง่เสรมิ... 
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  ๙.๙   เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและพลานามัยที่ดี 

  ๙.๑๐ เพื่อส่งเสริมและให้บริการแก่นักศึกษาในด้านวิชาการ สวัสดิการ และวิชาชีพ 

  ๙.๑๑ เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ินและของชาติ 

  ๙.๑๒ เพื่อส่งเสริมความมีจิตอาสา ความเสียสละ และการท ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 

  ๙.๑๓ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งไม่ดีทั้งปวง 

  ๙.๑๔ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นสากล มีความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและ

นานาประเทศ ในด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม 

  ๙.๑๕ เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนผู้ช่วยพยาบาลและนักเรยีนหลกัสูตรต่าง ๆ  ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

นักศึกษา 
  

  ข้อ ๑๐ สภานักศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

  ๑๐.๑ ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 

  ๑๐.๒ ด าเนินการทั้งหลายเพื่อรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 

  ๑๐.๓ ควบคุมตรวจสอบการบริหารงานและการด าเนินงานของสภานักศึกษาให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ นโยบาย และงบประมาณที่ได้รับ 

  ๑๐.๔ เป็นศูนย์กลางรับฟังความคิดเห็น และเรื่องราวร้องทุกข์จากนักศึกษาเพื่อพิจารณา

เสนอแนะหาทางแก้ไข 

  ๑๐.๕ จัดท าข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

  ๑๐.๖ เสนอวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เพื่อออก

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายในของสภานักศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ 

ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  ๑๐.๗ พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณของสภานักศึกษาประจ าปี และน าเสนอให้คณะ

บริหารวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รับทราบ 

 

/๘. ท าหน้าที่... 
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  ๑๐.๘ ท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งในการด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษา 

  ๑๐.๙ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินงานของสภานักศึกษา 
 

 ข้อ ๑๑ นักศึกษาทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ต่อสภานักศึกษา ดังนี้ 

  ๑๑.๑ มีสิทธิและหน้าที่โดยเท่าเทียมกัน ในการเป็นสมาชิกสภานักศึกษา 

  ๑๑.๒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็น ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ต่อการด าเนินงาน

เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนถึงมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภานักศึกษา เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

นักศึกษา 

  ๑๑.๓ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติ เพื่อเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ

นักศึกษา 

  ๑๑.๔ มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้ง เพื่อด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในสภา

นักศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  ๑๑.๕ มีสิทธิและหน้าที่ ในการเข้าร่วมกิจกรรมของสภานักศึกษา 

  ๑๑.๖ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย นักศึกษามีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น      

การพูด  การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา การศึกษาอบรมและรวมถึงการจัดตั้งชมรม ตามข้อบังคับระเบียบ 

ประกาศ และค าสั่งของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  ๑๑.๗ มีสิทธิในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โดยผ่านสภานักศึกษา 

  ๑๑.๘ มีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และกรรมการบริหารสภานักศึกษา 

 

ส่วนท่ี ๒ 

ชมรม 

ข้อ ๑๒ ชมรมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    

มีทั้งหมด ๑๔ ชมรม 

๑.   ชมรมพุทธศาสน ์

๒.   ชมรมสวัสดิการ 

๓.   ชมรมดนตรีไทย 

/๔. ชมรมภาษา... 
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๔.   ชมรมภาษาหนังสือและโสตฯ 

๕.   ชมรมดนตรีสากล 

๖.   ชมรมกองเชียร์พาเรดและลีดเดอร์ 

๗.   ชมรมกีฬา 

๘.   ชมรมเทเบิลเทนนสิ 

๙.   ชมรมกรีฑา 

๑๐. ชมรมแบดมินตัน 

๑๑. ชมรมบาลเกตบอล 

๑๒. ชมรมวอลเลยบ์อล 

๑๓. ชมรมเปตอง 

๑๔. ชมรมแอโรบิค 

ข้อ ๑๓ การจัดต้ัง ยุบเลิก ชมรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ทัง้นี้     

การด าเนินงานของชมรมต้องสอดคลอ้งกบัสภานักศึกษา 

 

ส่วนท่ี ๓ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาและการควบคุม 

 ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานของสภานักศึกษา ให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้

ค าปรึกษา ข้อแนะน าในกิจการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ๑๔.๑ ด้านกิจกรรมชมรม ให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชมรม โดยผู้บงัคับการวิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

  ๑๔.๒ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ให้มีรองผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ฝ่ายบริหาร และ             

ผู้ก ากับการ ฝ่ายพัฒนา ๒ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา 

  ๑๔.๓ ด้านการเงินและงานธุรการของสภากิจกรรมนักศึกษา ให้ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการและ

สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ ท าหน้าที่การเงินของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรการ 

 

/ข้อ ๑๕ การจัด... 
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 ข้อ ๑๕ การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุกประเภท ต้องขออนุมัติจัดในนามของสภานักศึกษา   

และชมรม โดยจะต้องอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชมรม 

 ข้อ ๑๖ ในกรณีที่เป็นกิจกรรมซึ่งด าเนินการนอกวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ หรือมีการเชิญ

บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างวิทยาลัย หรือเป็นกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานใด ๆ 

จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ และค าสั่งของวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ส่วนท่ี ๔  

           การเงินและงบประมาณหมวดที่ ๓ 

ข้อ ๑๗ ให้นักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ช าระค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา          

ตามอัตราที่วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ ก าหนด  

ข้อ ๑๘ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ตามข้อ ๑๗ ให้จัดสรรเป็นงบประมาณด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

ข้อ ๑๙ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา ให้ใช้จ่ายในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ๑๙.๑ การบริหารงานของสภานักศึกษาและชมรมต่าง ๆ ในวิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

 ๑๙.๒ งานประจ าปีของทางราชการ 

 ๑๙.๓ งานสวัสดิการ 

 ๑๙.๔ กิจกรรมด้านวิชาการ 

 ๑๙.๕ กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ๑๙.๖ กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ๑๙.๗ กิจกรรมด้านนักศึกษาสัมพันธ์ 

 ๑๙.๘ กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

 ๑๙.๙ กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ของนักศึกษา 

ข้อ ๒๐ เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาให้ถือเป็นงบประมาณของสภานักศึกษา 

ข้อ ๒๑ เงินทุน หมายถึง เงินที่สะสมไว้เป็นประจ าปี จากการเหลือจ่าย 

 

/ข้อ ๒๒. ให้ประธาน... 
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ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภานักศึกษา จัดประชุมสภานักศึกษา เพื่อจัดวางแผนการใช้จ่ายประจ าปี           

โดยวางแผนโครงการกิจกรรม และสภานักศึกษาลงมติเห็นชอบแผนโครงการประจ าปี ดังกล่าว 

ข้อ ๒๓ การเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการเก็บรักษาเงิน 

 ๒๓.๑ เงินกิจกรรมนักศึกษาให้ประธานสภานักศึกษา เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามโครงการ 

รายการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปีในที่ประชุมของสภานักศึกษา  ตามข้อ ๒๒      

โดยประธานอนุกรรมการกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้อนุมัติ 

 ๒๓.๒ เงินกิจกรรมนักศึกษา ให้น าฝากธนาคารในนามของสภานักศึกษา การลงนามในการเบิก

จ่ายเงิน ให้มีผู้ลงนามอย่างน้อย ๒ คน ทุกครั้ง ประกอบด้วย เหรัญญิก และประธานสภานักศึกษา 

 ๒๓.๓ เงินกิจกรรมนักศึกษา ห้ามมิให้บุคคลยืมไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่เป็นการยืมเพื่อน าไป

ด าเนินการตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ ในงบประมาณประจ าปี โดยได้รับความเห็นชอบจาก

ประธานอนุกรรมการกิจกรรมนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ให้การอนุมัติสั่งจ่ายและให้มีหลักฐาน         

การยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษรวันต่อวัน 

 ๒๓.๔ หนี้สินใด ๆ ของสภานักศึกษา หากมีที่ เกิดข้ึนในปีการศึกษา ซึ่งอยู่ในวาระขอ ง           

สภานักศึกษาปีใด ๆ ให้คณะกรรมการบริหารสภาในปีนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ 

 ๒๓.๕ การก ากับ ดูแล ให้สภานักศึกษาจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในปีการศึกษาที่รับผิดชอบ 

เสนอ รายรับ-รายจ่าย โดยให้ที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรการ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอประธาน

อนุกรรมการกิจกรรมนักศึกษาทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาลต ารวจ ทราบปีละ ๑  ครั้ง 

 ๒๓.๖ ให้เหรัญญิก จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย เสนอต่อสภานักศึกษาและให้เก็บหลักฐาน         

การรับจ่าย ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสภานักศึกษา   

ข้อ ๒๔ การตรวจสอบบัญชีและพัสดุคงเหลือ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ 

ข้อ ๒๕ ปีงบประมาณประจ าปีของสภานักศึกษา ให้ เริ่มตั้ งแต่ เปิดปีการศึกษาของนักศึกษา             

เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กรกฎาคม ของปีถัดไป 
 

 

 

 


