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 คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ จะช่วยให้คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือที่รู้จักกันในนามมหาวิทยาลัยนั้นเป็นเสมือนขุมพลัง         
ทางปัญญาของสังคมในแง่การเป็นแหล่งผลิตปัญญา ทั้งในเชิงองค์ความรู้หรือบุคลากร เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการโดยรวมและทั้งเฉพาะด้านของสังคม ทั้งระดับกว้าง ระดับลึกและทั้งมิติที่เป็นนามธรรม
ระยะยาวและรูปธรรมเฉพาะหน้า บทบาทและหน้าที่หนักหน่วงและส าคัญยิ่งต่อการตอบสนอง   
ความต้องการของสังคมจึงนับเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังเป็นที่ทราบดีซึ่งหากขุมพลัง      
ทางปัญญาเปี่ยมด้วยความลึกซึ้ง หนักแน่น มั่นคง ย่อมน ามาพัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของสังคม
โดยรวมสืบไปในอนาคต เนื่องด้วยอุดมศึกษาเป็นรากฐานของสังคม (ณรงค์ศักดิ์ เสรีใจธรรม , 2545: 
49) จากแนวคิดที่ระบุจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ผลิตผู้น าทางวิชาการ        
ที่สามารถชี้น าปัญญาแก่สังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ภารกิจที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตนั้น นอกจาก
จะให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบัณฑิต
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  

การด าเนินการด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส่งเสริมเพ่ือให้
นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร 
ภารกิจหลักของฝ่ายกิจการนักศึกษาต้องประกอบด้วย (1) จัดบริการต่าง ๆ เ พ่ือช่วยให้นักศึกษา       
มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในการจัดบริการเพ่ือให้บริการนักศึกษา นั้น สถาบันอุดมศึกษา  
ต้องค านึงถึงการให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางกาย (2) ส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษา     
ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการใช้เทคโนโลยี (3) ศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ เ อ้ือต่อการศึกษาและพัฒนานักศึกษา (4) ด าเนินกิจการที่ส าคัญของ
สถาบันอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย,  2543: 1)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิชาการ   
ขั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือเป็นผู้พัฒนาและสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และจากการที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือมีจ านวนมากประมาณ 20 ,000 คน ในการดูแลและปกครองนักศึกษา    
ที่มีจ านวนมาก นั้น ต้องมีมาตรการหรือแนวทาง ระเบียบปฏิบัติที่ใช้ร่วมกันเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยเป้าหมายของกลุ่มงานวินัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เพ่ือเผยแพร่ ตีความกฎ ระเบียบ และให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา    
เพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษาตามกฎหมาย เพ่ือให้สามารถระงับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรักษาและส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันสร้างบรรยากาศ
ของการเรียน การสอนและการพัฒนานักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างให้นักศึกษา      
 

 



 
 

 
 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีวินัยในตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนเสริมสร้างและจรร โลง      
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม (ทบวงมหาวิทยาลัย,  2543: 16 – 17) ซึ่งภารกิจต่าง ๆ เหล่านี้
เป็นภาระหน้าที่ของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ในการที่จะดูแลส่งเสริม
นักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมือง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ท าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะหรือมหาวิทยาลัยและ
ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้และประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ดังนั้น 
ผู้จัดท าได้มีแนวคิดในการด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือให้คณาจารย์ 
บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือให้เป็น
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสร้างความเข้าใจในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาอย่างถูกต้อง
ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
          1. เพ่ือเป็นคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาแก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง     
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่กระท าผิดให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
         3.  เ พื ่อสร้างความเข้าใจ ในแนวทางการด าเนินงาน และกระบวนการด าเนินงาน      
ด้านวินัยนักศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554  
 
ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา 
 คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ   
ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองกิจการนักศึกษา ภาระหน้าที่ของกลุ่ม     
งานวินัยและพัฒนานักศึกษา ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการด้านวินัย
นักศึกษา หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา หลักการลงโทษวินัย
นักศึกษา บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ
หอพักนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการสอบสวนวินัย
นักศึกษา ขั้นตอนการด าเนินการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน และระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    
กับนักศึกษา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานจะครอบคลุม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข 
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง และมีเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือได้แก่ 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา     
พ.ศ. 2554 
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย เครื่องแบบ 
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2554 
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 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักเรียน
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. 2554 
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การก าหนดประเภท
และลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ลักษณะโทษความผิด
วินัยนักศึกษากรณีการดื่มสุราของมึนเมา หรือมั่วสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหรี่ภายในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยและกรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาและก่อการทะเลาะวิวาท ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 
 6. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 7. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 8. กฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาเล่มนี้ ท าให้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงาน
และกระบวนการในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา  และช่วยให้คณาจารย์ บุคลากรและ              
ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษาแก่นักศึกษาที่กระท าผิด ให้สามารถ
ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
 กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่
ในการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมืองและกฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ท าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะ หรือ
มหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ และประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น
กลุ่มงานหนึ่งในกองกิจการนักศึกษาที่มีหน้าที่ในการช่วยพัฒนานักศึกษา และเตรียมนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้านทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ         
ในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ ดังนี้ 
     2.1 บทบาทและหน้าที่กองกิจการนักศึกษา 
     2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองกิจการนักศึกษา 
     2.3 ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
     2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา 
     2.5 ขั้นตอนการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา 
 
2.1 บทบาทและหน้าที่กองกิจการนักศึกษา 
     กองกิจการนักศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง, 2557: 5) มีหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษา เพ่ือ
เตรียมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาประเทศในอนาคต โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานักศึกษาด้านร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตสืบไป โดยส่งเสริมการจัด
กิจกรรมนักศึกษาทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมส่วนกลาง 
รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และการดูแลนักศึกษาให้มีระเบียบวินัย ตลอดจนการจัดการ
ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ประเมินตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม 
และจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนานักศึกษา โดยมีภาระงานที่ต้อง
ปฏิบัติทั้งที่กรุงเทพมหานครและวิทยาเขตปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันกองกิจการนักศึกษามีหน่วยงาน
ทั้งหมด 7 กลุ่มงาน ดังนี้ 
     1. กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 
     2. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 
     3. กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
     4. กลุ่มงานบริการสุขภาพ 
     5. กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
     6. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา  
     7. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี 
 
 
 

 



 
 

 
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองกิจการนักศึกษา 
     กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตระหนักดีว่า         
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ นั้น เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้อง
อาศัยความพยายามอย่างมากจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งการพัฒนานักศึกษาดังกล่าวนี้ประกอบด้วย 2 กระบวนการ
ส าคัญ คือ กระบวนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ และกระบวนการพัฒนาบุคลิก ค่านิยม ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองกิจการนักศึกษา    
แสดงได้ดังแผนภูมิด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกองกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 

กลุ่มงานกิจกรรม
นักศึกษา 

กลุ่มงานแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ 

กลุ่มงานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา 

กลุ่มงานบริการ
สุขภาพ 

กลุ่มงานสวัสดิการ
นักศึกษา 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
มจพ.ปราจีนบุรี 
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2.3 ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
     กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้รับการเปลี่ ยนแปลงปรับปรุงชื่อ
หน่วยงานจากเดิมงานวินัยนักศึกษาเป็นงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ตามมติ อ.ก.ม.สถาบัน          
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2550 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และให้มีค าว่ากลุ่มน าหน้าชื่อหน่วยงาน
จากเดิมงานวินัยและพัฒนานักศึกษาเป็นกลุ่มงานวินัยและพัฒนานั กศึกษา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็น    
หน่วยงานหนึ่งในกองกิจการนักศึกษาที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย 
มีบุคลิกภาพที่ดี เคารพกฎหมายบ้านเมืองและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย     
โดยไม่ท าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง หมู่คณะ หรือมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มี
ความรู้ และประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีรายละเอียดหน้าที่ ดังนี้ 
     1. บอกกล่าวตักเตือนนักศึกษาให้มีความประพฤติถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศอ่ืนใด
ของมหาวิทยาลัยที่ออกมาเพ่ือให้การอยู่ร่วมกันในสังคมของหมู่คณะเป็นไปอย่างมีความสุข 
     2. ด าเนินการสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา และน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณา     
ไต่สวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จนถึงการลงโทษตามลักษณะของความผิดที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
ตลอดถึงการรับเรื่องการอุทธรณ์ 
     3. ส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบคุณงามความดีต่อสังคม และประกาศยกย่องนักศึกษาที่กระท า
ความดีให้ปรากฏต่อสังคมด้วย 
     4. ส่งเสริมให้มีความรู้และคุณธรรม โดยจัดห้องธรรมศึกษาและมีหนังสือที่ให้ความรู้ตามหลักของ
แต่ละศาสนา และสมาธิจ านวนมาก พร้อมทั้งมีเทปและซีดีให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ 
     โดยภายในกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา นั้น ได้มีหน่วยงานที่ด าเนินการ
เพ่ือดูแลนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี  เคารพกฎหมาย
บ้านเมืองและกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ท าความเสื่อมเสียมาสู่ตนเอง 
หมู่คณะ หรือมหาวิทยาลัย และส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ และประกอบด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม แสดงได้ดังแผนภูมิด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2  แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

หน่วยดูแลความประพฤติฯ หน่วยปรับปรุงกฎ ระเบียบฯ หน่วยสอบสวนวินัยนักศึกษา 

หน่วยธุรการ หน่วยรักษาดินแดน 
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2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษา 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านวินัยนักศึกษาของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นงานที่มีลักษณะในการ
ช่วยพัฒนาเสริมสร้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการจบออกไปเป็น
บัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดถึงการเสริมสร้าง   
ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือช่วยให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วของมหาวิทยาลัยสามารถอยู่ในสังคมของ
มหาวิทยาลัยได้  ซึ่ ง ในการปฏิบัติ งานในลักษณะดัง กล่ าวจากการที่ลักษณะงานค่อนข้าง                 
มีความหลากหลาย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ค่อนข้างสูง รวมทั้งต้องใช้ความคิดริเริ่ม ความรอบคอบ และความแม่นย าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
อีกทั้งต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
เป็นอย่างดีเพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวินัย
นักศึกษาของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา แบ่งออกได้ดังนี้ 
     1. ดูแลความประพฤตินักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหอพักนักศึกษา 
     3. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนนักศึกษาประพฤติผิดวินัยนักศึกษา 
     4. จัดประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
     5. จัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา 
     6. บันทึกข้อมูลนักศึกษาท่ีกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 
2.5 ขั้นตอนการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา 
      1. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา    
พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา (คู่มือวินัยนักศึกษา , 2555: 5 – 6) 
ไว้ดังนี้ 
         1.1 คณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ       
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา        
พ.ศ. 2554 ข้อ 32 ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย        
เป็นประธานกรรมการ มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือรองคณบดีที่ ได้รับมอบหมาย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา
เป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่    
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 
 
 

7 



 
 

 
 
         1.2 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 34 (1) ประกอบด้วยรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนภาควิชา
ต่าง ๆ ภายในคณะหรือวิทยาลัยตามที่คณบดีเห็นสมควรเป็นกรรมการ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
ของคณะ หรือวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
         1.3 คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจ าหอพักนักศึกษา ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 34 (2) ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหอพักเป็นประธานกรรมการ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษา
จ านวนตามที่ประธานหอพักเห็นสมควรเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตามที่ประธาน
กรรมการหอพักนักศึกษาเห็นสมควรเป็นกรรมการ เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
      2. การสอบสวนวินัยนักศึกษา 
          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา     
พ.ศ. 2554 ข้อ 36 เมื่อพบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าความผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้น    
ต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ โดยเท่าเทียมกัน ให้อธิการบดี หรือ        
รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและ
เลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับพฤติการณ์และการกระท า
ความผิดวินัยนักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ช านาญหรือบุคคลที่ เห็นสมควรก็ได้ ในกรณีการประพฤติ
ผิดวินัย หรือการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยของนักศึกษาเป็นการกระท าผิดชัดแจ้งและลักษณะของ
การกระท าผิดไม่ซับซ้อนมีเงื่อนง า และผู้กระท าผิดให้การยอมรับ หรือเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรง 
ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรือคณบดี หรือประธาน
กรรมการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษามอบหมายแล้วแต่กรณี เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาด าเนินการทางวินัย และให้ยุติ หรือระงับการ
กระท านั้นเสียโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
     3. การลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิดวินัยนักศึกษา 
         3.1 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา 
     ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2554 ข้อ 31 ได้ก าหนดโทษส าหรับนักศึกษาผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิ บัติ    
ทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 1 ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษ
ทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
    1. ตักเตือน 
    2. ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
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    3. พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาถึง 3 ปีการศึกษา 
    4. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร       
มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
    5. ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย 
       5.1 ให้ออก 
       5.2 ไล่ออก 
    6. โทษอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด 
         3.2 อ านาจการลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิด 
               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2554 ข้อ 42 ได้ก าหนดผู้ที่มีอ านาจในการลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิด ดังนี้ 
      1. ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย      
มีอ านาจลงโทษทุกสถานความผิด 
      2 .  ให้คณบดี  หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอ านาจลงโทษเฉพาะ           
สถานความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2554 ข้อ 31 (1) ตักเตือน ข้อ 31 (2) ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน โดยสั่งลงโทษได้แต่เฉพาะ
นักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่ท าผิดวินัยนักศึกษาในบริเวณหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี 
      4. การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
          การอุทธรณ์เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม 
ความเป็นธรรมต่อผู้ถูกค าสั่งลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
โดยให้เวลาส าหรับนักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเพ่ืออุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
รับทราบค าสั่ง โดยให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษทางวินัย
นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
 1. ยื่นเรื่องอุทธรณ์ด้วยตนเองและเพ่ือตนเองเท่านั้น 
 2. ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษาสั่งลงโทษวินัย มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์
ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านกลุ่มงานวินัย
และพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

ดังนั้น ในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ และหอพักนักศึกษา       
จึงมีแนวทางในการด าเนินการในข้ันตอนที่คล้ายคลึงกัน แสดงได้ดังแผนภูมิด้านล่างนี้  
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                                                                                                                          (5 นาที) 
                                                                                            
                                                                                                                                                                ไม่ถูกต้อง                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                     
                     
 
 
 
 
 
 
                    
                                                           ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แผนภูมิการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

นักศึกษากระท าผดิหรือถูกร้องเรียนว่ากระท า
ผิดวินัยนักศึกษา 

คณะ/วิทยาลยั/หอพัก/มหาวิทยาลัย
ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน 

พบว่ามีมูลเหตุเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิ   
ด าเนินการสอบสวน 

A 

แก้ไข 

พิจารณาหลักฐาน
หรือพยานพร้อม
ระเบียบต่าง ๆ 

เสนอผลการสอบสวนต่อผู้มีอ านาจ      
ลงนามในค าสั่ง 

ลงโทษกรณไีมร่้ายแรง/
กรณีรา้ยแรงน าเสนอ
กรรมการวินัยนักศึกษา 

แก้ไข 

เสนอค าสั่งลงโทษตามข้อบังคับฯและ      
ตามมติคณะกรรมการวินยันักศึกษา 

แจ้งค าสั่งลงโทษให้นักศึกษา/       
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง 

A 

จบ 

ยอมรับโทษ/จบ        ไม่ถูกต้อง/อุทธรณ ์

อธิการบดี     
(ภายใน 30 วัน)  
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
 กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ให้ความส าคัญกับความมีวินัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยถื อว่า
วินัยนักศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ใช้เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่พัฒนา
ตนเอง เมื่อนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองแล้ว การพัฒนาเพ่ือต่อยอด    
ในกระบวนการอ่ืน ๆ ก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเป็ นภาระหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับทราบและเข้าใจต่อการเป็น  
ผู้มีระเบียบวินัยเพ่ือใช้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา         
กองกิจการนักศึกษา จะยึดหลักตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้ยังยึดหลักต่าง ๆ ใช้เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา ดังนี้ 
 3.1 หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา 
 3.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
 3.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 3.4 บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
 3.6 แนวความคิดเก่ียวกับวินัยนักศึกษา 
 
3.1 หลักการด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา 
      เจริญ แฉกพิมาย (2552: 38 - 41) กล่าวว่า กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา ได้มีหลักในการด าเนินงานทางวินัยนักศึกษา ดังนี้ 
      1. หลักการให้ค าปรึกษา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อ่ืนตลอดถึง
ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง ให้รู้จักใช้สติปัญญา เมื่อนักศึกษาได้รับรู้ ได้คิดไตร่ตรองดีแล้ว     
เกิดสติปัญญา ท าให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยได้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 เผยแพร่ในคู่มือนักศึกษาที่ด าเนินการโดยกลุ่มงาน
ทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา และคู่มือวินัยนักศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาใหม่ได้รับทราบเป็นประจ าทุกปี ตลอดถึงเอกสารและการชี้แจงโดยผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการรักษา
วินัย การประพฤติตนของนักศึกษาในช่วงการปฐมนิเทศ ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์ระเบี ยบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ผ่านทางหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด เช่น คณะ ภาควิชา สาขาวิชา     
ให้ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 

 



 
 

 
     2. หลักการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดวินัย  
         การป้องกัน ปราบปราม เป็นแนวทางด าเนินการทางวินัยนักศึกษาในเชิงรุกของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยด าเนินการดังนี้ 
         2.1 มหาวิทยาลัยได้จัดท าหนังสือรับรองความประพฤตินักศึกษา โดยให้ผู้ปกครองได้สัญญาว่า
จะดูแลความประพฤตินักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย การดื่มสุราของมึน เมา ยาเสพติด   
เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา อีกทั้งเป็นการรับรู้ปัญหาต่าง ๆ 
ร่วมกันในการที่ร่วมกันป้องกันไว้ก่อนที่จะมีการฝ่าฝืนระเบียบวินัยขึ้น อีกทั้งการให้ความรู้เรื่อง
ระเบียบวินัย ข้อบังคับต่าง ๆ ในระหว่างการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในทุกระดับการศึกษา 
         2.2 การเพ่ิมเติมภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านศีลธรรม 
ฝึกการปฏิบัติ สมาธิ เพ่ือให้รู้จักควบคุมจิตใจของตน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการที่จะควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย  
         2.3 ในระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยได้มีโครงการตลอดถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ร่วมรณรงค์     
ให้นักศึกษารู้จักสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่ตนเองและสังคมอย่างสม่ าเสมอ เช่น รณรงค์การไม่ดื่มสุรา
ของมึนเมา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ รณรงค์การแต่งกาย รณรงค์ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์ และมีกิจกรรมกีฬา กิจกรรมด้านพัฒนาต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีวินัยในตนเอง 
         2.4 ได้มีการเผยแพร่โทษฐานผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อที่ 31 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา    
มีทั้งหมด 6 สถาน คือ 1) ตักเตือน 2) ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 3) พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาค
การศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา 4) ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ
ปริญญาบัตรมีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 5) ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดยให้ออกหรือ     
ไล่ออก 6) โทษอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด จะเห็นได้ว่าบทลงโทษของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้น จะเริ่มจากโทษสถานเบาถึงสถานหนัก     
การเผยแพร่บทลงโทษจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้นักศึกษาได้เกิดการยับยั้ งชั่งใจในการที่จะต้องกระท าผิด
วินัยนักศึกษา เพราะผลที่จะได้รับอาจท าให้จบการศึกษาช้า หรือถูกออกจากสถานศึกษา ถือว่าเป็น
มาตรการการป้องกัน ป้องปรามที่ส าคัญประการหนึ่งด้วย 
     3. หลักความยุติธรรม  
         การให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดหลักการลงโทษตามเหตุผลอันสมควร เพ่ือขัดเกลา
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างเสมอหน้ากัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระท าความผิดอย่างเดียวกัน           
ก็ต้องลงโทษเท่ากัน แต่อาจใช้ดุลยพินิจลงโทษหนักเบา ตามสมควรกรณีได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาอย่างมีระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ มหาวิทยาลัยฯนอกจากจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 เป็นหลักในการพิจารณาแล้ว มหาวิทยาลัยยังให้ความส าคัญเรื่องสิทธิ
เสรีภาพตามกฎหมายสูงสุด และถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
อีกด้วย เพราะการกระท าการทางวินัยนักศึกษาที่ได้กระท าผิด ประการแรก มหาวิทยาลัยหรือคณะ 
วิทยาลัยจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริง โดยให้นักศึกษาที่กระท าผิด     
ได้มีโอกาสชี้แจงได้แย้งแสดงเหตุผลต่อคณะกรรมการอย่างเต็มที่ ประการที่สอง หากการกระท า 
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ความผิดเป็นความผิดที่ร้ายแรง สิทธิของนักศึกษาต้องถูกกระทบรุนแรงตามไปด้วย มหาวิทยาลัยได้มี
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาที่ประกอบไปด้วยตัวแทนจากคณะ วิทยาลัย ที่สังกัดมหาวิทยาลัยและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย จิตวิทยา สังคม มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลกลั่นกรอง
เสนอแนะต่อผู้บริหาร ประกอบการตัดสินใจที่จะลงโทษนักศึกษาหนักเบาแล้วแต่กรณีของโทษ 
ประการที่สาม การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารที่มีอ านาจลงโทษนักศึกษาจากเหตุผลข้อมูลของทุกฝ่าย 
ประกอบการพิจารณาเพ่ือลงนามด าเนินการลงโทษนักศึกษา ตามขั้นตอนที่ประกอบด้วยเหตุผล
เหล่านั้น โดยปราศจากอคติส่วนตัว ประการที่สี่ ระบบขั้นตอน การตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายของ
มหาวิทยาลัย คือ การอุทธรณ์ต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เช่น เห็นว่า
การถูกลงโทษขาดความเป็นธรรม หรือเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูล นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ
เหล่านี้เพ่ือประกอบเหตุผลอุทธรณ์ คัดค้าน ค าสั่งลงโทษ หรือแม้แต่เห็นว่าการที่มหาวิทยาลัย         
ได้ด าเนินการถูกต้องแล้วก็ตามแต่การลงโทษนั้นกระทบต่อนักศึกษารุนแรงเกินไปหรือกลายเป็น     
ภาระหนักเกินไปส าหรับผู้ปกครองก็เป็นเหตุผลที่นักศึกษาขออุทธรณ์เพ่ือแบ่งเบาภาระนั้น ๆ ได้จาก
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมและถูกต้อง 
     4. หลักการแก้ไข  
         ในสถาบันอุดมศึกษาผู้บริหารตลอดถึงอาจารย์ มักจะมองนักศึกษาในหลายมิติ เช่น มองอย่าง
ศิษย์กับอาจารย์ มองอย่างบิดามารดากับบุตร มองอย่างผู้สร้างสรรค์เยาวชนของชาติที่จะเป็นผู้แทน
ของคนอีกรุ่นหนึ่งในวันข้างหน้า มองอย่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง มองอย่างความเท่าเทียมกันและ
อิสระต่อกัน ซึ่งมิติเหล่านี้ได้ผสมผสานกันอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น เป้าหมายของการลงโทษจึง
มีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขมิใช่เป้าหมายของการท าลาย มีเป้าหมายเพ่ือการสร้างสรรค์ไม่ว่า
ตัวการที่ก่อให้เกิดการกระท าผิดนั้นเกิดจากอะไร เช่น ประการแรก เกิดจากความผิดปกติเกี่ยวข้องกับ
จิตประสาทของนักศึกษา ประการที่สอง เกิดจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวหรือของมหาวิทยาลัย 
ประการที่สาม เกิดจากการที่นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ หรือไม่มีการยับยั้งชั่งใจ หรือ
นักศึกษาขาดการไตร่ตรองคิดให้รอบคอบก่อนลงมือกระท า สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง 
เพราะการลงโทษควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือป้องกันสังคมให้พ้นจากผลร้ายของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น   
ในอนาคต และแก้ไขหรือลดทอนผลร้ายของอาชญากรรม 
         สรุปว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นอกจากจะด าเนินการด้าน     
การเรียนการสอนด้วยการขยายโอกาสให้กับสังคมทางด้านการศึกษาแล้ว ในด้านการส่งเสริม      
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ด าเนินการ    
แบบคู่ขนาน หากนักศึกษาฝ่าฝืนกฎ ระเบียบที่จะน าไปสู่การพัฒนาร่วมกันมหาวิทยาลัยก็ใช้วิธีการ
ทางวินัยนักศึกษา โดยเป็นไปตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลนักศึกษาที่
ได้กระท าความผิดต่อไป ตามความเหมาะสมเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับปรุงพฤติกรรมให้ถูกต้อง ซึ่ง
อาจจะให้นักศึกษาท ากิจกรรม หรือรายงานตัวเป็นระยะ หรือตลอดจนให้ท างานสาธารณะประโยชน์ 
เพ่ือรับใช้สังคมเพ่ือให้นักศึกษาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้       
ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมของสังคม ออกไปสู่สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข 
และเพ่ือพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
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3.2 หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษา 
      หลักการสอบสวนวินัยนักศึกษาเป็นเหมือนกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ ซึ่งเมื่อ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการสอบสวนปฏิบัติแล้วเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่ง
หมายถึงการยอมรับว่ามีความยุติธรรมในเบื้องต้นของการด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยต้อง
ประกอบไปด้วย 
       1.  คณะกรรมการที่ด าเนินการสอบสวนต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 
       2.  ก่อนเริ่มท าการสอบสวนให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานทราบว่า การให้
ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการที่ท าการสอบสวนอาจเป็นความผิด 
       3.  การสอบปากค าผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการผู้ใดกระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ   
ให้สัญญา หรือกระท าการใด ๆ เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
       4.  ในการสอบปากค าผู้ถูกสอบสวน หรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ที่จะต้องถูก
สอบสวนเข้าไปในสถานที่สอบสวนคราวละ 1 คน 
       5.  ห้ามมิให้ผู้อ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในสถานที่สอบสวน ยกเว้นทนายของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในสถานที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 
       6. การสอบปากค าผู้ถูกสอบสวนหรือพยาน ให้มีการบันทึกถ้อยค า เมื่อได้บันทึกถ้อยค า     
เสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการที่ด าเนินการสอบสวนอ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟัง หรือจะให้ผู้ถูกสอบสวนอ่าน
ถ้อยค าที่ได้บันทึกไว้เองก็ได้ เมื่อผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยค าเสร็จและเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ถูก
สอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค า ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้กรรมการอย่างน้อย   
1 คน กับผู้ถูกสอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
       7.  การบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวน ห้ามมิให้มีรอยขูดหรือลบ หรือบันทึกทับข้อความเดิม หาก
จะแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่า หรือเติมและให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน กับผู้ถูก
สอบสวน หรือพยานลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
       8.  กรณีผู้ถูกสอบสวนได้ให้ถ้อยค าไว้แล้ว แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึก
ถ้อยค านั้นด้วย และให้กรรมการสอบสวนทุกคนร่วมลงลายมือชื่อรับรองไว้ด้วย 
       9.  กรณีคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานมาให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด     
ไว้แล้ว แต่พยานไม่มา หรือมาแต่ไม่ยอมให้ถ้อยค า หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานแล้วไม่มา
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ใน
บันทึกการสอบสวนและให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 
       10. กรณีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพยาน หลักฐานใดจะเป็นเหตุให้การสอบสวนล่าช้าโดย
ไม่จ าเป็น หรือไม่ใช่พยาน หลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยาน หลักฐานนั้นก็ได้      
แต่ต้องบันทึกไว้ 
       11. การสอบสวนหาพยาน หลักฐานต่าง ๆ ต้องชัดเจน ครบทุกประเด็น 
       12. กรณีท่ีมีการสอบสวนเพิ่มเติม จะต้องมีการยืนยันถ้อยค าที่ได้ให้ไว้เดิมด้วย 
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3.3 หลักการลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
      การลงโทษแม้จะเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ที่มีอ านาจสั่งการ และใช้ประกอบกับดุลยพินิจที่จะเลือก
ด าเนินการที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผลในขอบเขตตามตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ได้ก็ตาม แต่โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอ านาจสั่งการย่อมต้องค านึงถึงความถูกต้องเป็นธรรม การให้โอกาส 
ความยุติธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วยหลักการ 3 ประการ คือ 
      1. หลักความยุติธรรม 
          หลักการนี้ผู้ที่มีอ านาจสั่งการสามารถใช้ดุลยพินิจตามอ านาจการบริหาร แต่อ านาจนั้นต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง มีการสอบสวนให้โอกาสกับผู้ถูกสอบสวนได้ชี้แจงแสดงหลักฐาน
ต่าง ๆ เมื่อสอบสวนจนแน่ชัดว่าบุคคลนั้นได้กระท าความผิดจริง และมีกฎระเบียบห้ามไว้ชัดเจนแล้ว
จึงด าเนินการลงโทษ 
      2. หลักความเป็นธรรม 
          หลักการนี้ เป็นหลักการที่ผู้มีอ านาจลงโทษต้องพิจารณาล งโทษผู้ที่กระท าความผิด          
เท่าเทียมกัน เสมอภาคกันตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง กระท า
ความผิดอย่างเดียวกันควรต้องได้รับการลงโทษที่เหมือนกัน หรือเท่ากัน แต่ถ้าหากมีเหตุที่จะต้อง
ได้รับโทษที่ไม่เหมือนกัน ให้ใช้ดุลยพินิจจากหลักการอะไรที่จะพิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งแนวทางที่
สามารถน ามาพิจารณาประกอบดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการประกอบด้วย 
         2.1 ความหนักเบาของความผิดที่ผู้ถูกลงโทษได้กระท า 
         2.2 ผลของการกระท าความผิดที่เกิดข้ึน 
         2.3 ประวัติการกระท าความผิดของผู้ที่กระท าความผิดที่เคยได้รับมาก่อน 
         2.4 การรับรู้ของผู้กระท าผิดว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นความผิดแต่ยังฝ่าฝืนกระท าลงไป ซึ่ง
แตกต่างกับคนที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าการกระท าอย่างนั้นเป็นความผิด 
         2.5 การให้โอกาสแก่ผู้กระท าความผิดที่พยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดี ซึ่งก็เป็น
หน้าที่ของผู้มีอ านาจลงโทษ ย่อมสมควรที่จะสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นกลับตัวเป็นคนดีได้ตามเจตนา 
         2.6 การกระท าความผิดที่มีเหตุผลบางประการอยู่เบื้องหลัง เช่น การกระท าความผิดที่เกิด
จากโรคภัยไข้เจ็บของตนเอง หรือเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ได้
เกิดจากเจตนาหรือตั้งใจให้เกิดข้ึน 
      3. หลักความรวดเร็ว 
          การลงโทษผู้ที่กระท าความผิดที่ด าเนินไปตามกระบวนการ ต้องมีความรวดเร็ว ไม่ชักช้า 
ปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน ซึ่งการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ระเบียบวินัยขาดความศั กดิ์สิทธิ์ เพราะผู้ที่ถูก
ลงโทษจะขาดจิตส านึกต่อความผิดที่ได้กระท า และท าให้บุคคลอ่ืนขาดความเชื่อถือต่อกฎเกณฑ์ที่มี  
อยู่ด้วย ซ้ าร้ายอาจเป็นช่องทางน าไปสู่การร้องเรียนได้ 
      นอกจากนี้ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษยังต้องค านึงถึงการให้โอกาสกับเยาวชนได้ปรับปรุงพฤติกรรม
ด้วยการน าหลักการของกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาร่วมประกอบการพิจารณาด้วย 
เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก      
เป็นต้น 
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3.4 บทบาท อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
     บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ นั้น ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554  ซึ่งในข้อบังคับฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหอพักนักศึกษา การก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหอพักนักศึกษา รวมทั้งการ
ก าหนดอ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการในแต่ละประเภท ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
      1. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
          1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อ 32 ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 5) ซึ่งประกอบไปด้วย 
      1.1.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
      1.1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ 
      1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย) จ านวนไม่เกิน    
4 คนเป็นกรรมการ 
      1.1.4 ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการ 
      1.1.5 หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      1.1.6 เจ้าหน้ากลุ่มท่ีงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
          1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ 
               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อ 34 (1) ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ 
(คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 6) ซึ่งประกอบไปด้วย 
      1.2.1 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
      1.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนภาควิชาต่าง ๆ ภายในคณะ หรือวิทยาลัย ตามที่คณบดี
เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
      1.2.3 หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 
          1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับหอพักนักศึกษา 
               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อ 34 (2) ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ 
(คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 6) ซึ่งประกอบไปด้วย 
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      1.3.1 ประธานกรรมการหอพักนักศึกษาเป็นประธานกรรมการ 
      1.3.2 อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาจ านวนตามที่ประธานหอพัก
เห็นสมควรเป็นกรรมการ 
      1.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ตามที่ประธานกรรมการหอพักนักศึกษาเห็นสมควรเป็น
กรรมการ 
      1.3.4 เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
      2. อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
          2.1 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
          ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 3 ข้อ 33 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 5 - 6) ไว้ดังนี้ 
      2.1.1 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย 
      2.1.2 เสนอปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษาเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัย 
      2.1.3 ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
      2.1.4 ก าหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านระเบียบวินัย และส่งเสริมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
      2.1.5 ก าหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา         
การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ให้ถือตามเสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก 1 เสียงเพ่ือชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้ง
ของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
      2.1.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  
          2.2  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ 
                ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา     
พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 3 ข้อ 35 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
คณะ (คู่มอืวินัยนักศึกษา,  2555: 6) ไว้ดังนี้ 
                2.2.1  เสนอวิธีการ และส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบข้อบังคับอ่ืน 
                2.2.2 พิจารณาแนวทางการด าเนินการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและส่งเสริม
คุณธรรมในคณะ 
                2.2.3 เสนอให้มหาวิทยาลัย คณะ ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือส่งเสริมระเบียบ
วินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะ 
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                2.2.4 เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งการสั่งลงโทษ หรือด าเนินการกับนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย
นักศึกษาในคณะ กรณีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา การเสนอบทลงโทษให้
ถือตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีก 1 เสียงเพ่ือชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
                2.2.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
          2.3 อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับหอพักนักศึกษา 
           ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 3 ข้อ 35 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับ
หอพักนักศึกษา (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 6) ไว้ดังนี้ 
      2.3.1 เสนอวิธีการ และส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาของหอพักนักศึกษาให้เป็น     
ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบข้อบังคับอ่ืน 
      2.3.2 พิจารณาแนวทางการด าเนินการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและส่งเสริม
คุณธรรมในหอพักนักศึกษา 
      2.3.3 เสนอให้มหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษา ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือส่งเสริม
ระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในหอพัก 
      2.3.4 เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งการสั่งลงโทษ หรือด าเนินการกับนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย
นักศึกษาในหอพักนักศึกษา กรณีเป็นความผิดวินัยร้ายแรงให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา การเสนอ
บทลงโทษให้ถือตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการ
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก 1 เสียงเพ่ือชี้ขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
      2.3.5 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
      3. อ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
          3.1 อ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 4 ข้อ 42 ได้ก าหนดอ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 8) โดยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจลงโทษทุกสถานความผิดตามหมวดที่ 2 โทษฐาน      
ผิดวินัยนักศึกษา (คู่มือวินัยนักศึกษา, 2555: 5) โดยโทษวินัยนักศึกษามี 6 สถาน ดังนี้ 
      3.1.1 ตักเตือน 
      3.1.2 ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
      3.1.3 พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 3 ปีการศึกษา 
      3.1.4 ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
มีก าหนดไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
      3.1.5 ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย 
    3.1.5.1 ให้ออก 
    3.1.5.2 ไล่ออก 
      3.1.6 โทษอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด 
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          3.2 อ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ 
      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 4 ข้อ 42 ได้ก าหนดอ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับคณะ (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 8) โดยคณบดี มีอ านาจลงโทษเฉพาะสถานความผิด        
ตามหมวดที่ 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ข้อ 33 (1) ข้อ 33 (2) (คู่มือวินัยนักศึกษา, 2555: 5) โดยสั่ง
ลงโทษได้เฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ ดังนี้ 
      3.2.1 ตักเตือน 
      3.2.2 ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
          3.3 อ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับหอพักนักศึกษา 
      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2554 ในหมวดที่ 4 ข้อ 42 ได้ก าหนดอ านาจในการลงโทษของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา
ระดับหอพักนักศึกษา (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 8) โดยประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอ านาจ
ลงโทษเฉพาะสถานความผิดตามหมวดที่ 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ข้อ 33 (1) ข้อ 33 (2) (คู่มือ
วินัยนักศึกษา, 2555: 5) โดยสั่งลงโทษได้เฉพาะนักศึกษาที่ท าผิดวินัยนักศึกษาในบริเวณหอพัก
นักศึกษา ดังนี้ 
      3.3.1 ตักเตือน 
      3.3.2 ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
 
3.5 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
     เงื่อนไข กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา ทั้งด้านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษนักศึกษา      
ที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา จะต้องค านึงถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ถือว่าเป็นกฎหมายปกครอง 
และการลงโทษนักศึกษาที่อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือ พ.ศ. 2550 นั้นถือได้ว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง นอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัย
นักศึกษายังต้องค านึงถึงความถูกต้อง แม่นย าในตัวบทกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการด้านวินัยนักศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รวมทั้งต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของตน เนื่องจากในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา
ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษาจ าเป็นต้องยึด
หลักการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานในทุก ๆ เรื่อง 
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3.6 แนวความคิดเกี่ยวกับวินัยนักศึกษา 
     1. ความหมายของวินัย 
        ค าว่าวินัย ได้มีคนให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 
        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 1077) ได้ให้ความหมายของค าว่าวินัย
ไว้ว่า หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ เช่น วินัยทหาร ทหารต้องยึดมั่นในวินัย 
สิกขาบทของพระสงฆ ์
        ร าไพ เมฆาวิบูรณ์ (2544: 44) กล่าวว่า วินัยนักศึกษา หมายถึง การควบคุมพฤติกรรมของนิสิต
นักศึกษา โดยการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้นิสิตนักศึกษายึดถือปฏิบัติเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการตักเตือนและการลงโทษนิสิตหรือนักศึกษาที่ละเมิด        
กฎ ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย 
        กรมวิชาการ (2542: 11) ให้ความหมายของวินัยไว้ว่า หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลง    
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตร่วมกัน เพ่ือให้อยู่
อย่างราบรื่น มีความสุข ความส าเร็จ โดยอาศัยการฝึกให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง 
        พนัส หันนาคินทร์และคณะ (2542: 38) ให้ความหมายของค าว่าวินัย หมายถึง การปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง กติกา และกฎหมายตามที่สังคมวางไว้หรือตามที่กลุ่มได้ตกลง อันจะ
น ามาซึ่งความสงบสุข ความเจริญก้าวหน้า ความม่ันคงและความปลอดภัย 
        ด ารง ประเสริฐกุล (2542: 215) กล่าวว่า วินัยหมายถึง การรู้จกปกครองตนเอง ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและท าให้เกิดความสงบสุขส าหรับตนเองและ
สมาชิกในสถาบัน 
        จากความหมายของค าว่าวินัยดังที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า วินัย คือ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติตาม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับการตักเตือน หรือถูกลงโทษตามที่กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดไว้ 
     2. ความส าคัญของวินัย 
        วินัยเป็นข้อปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ดังนั้น ระเบียบวินัยจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง สรุปได้ดังนี้ 
        ภาสกร แก้วชาติ (2548: 22) กล่าวว่า สังคมจ าเป็นต้องมีระเบียบ หรือกฎหมายส าหรับควบคุม
ความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้งเครื่องหมายและข้อบังคับหรื อรองรับสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็เป็นเครื่องก าจัดการเอารัดเอาเปรียบระหว่าง
คนที่มีความสามารถสูงกว่าคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว  
        ชมแข พงษ์เจริญ (2542: 11) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องมีระเบียบวินัยหรือ
กฎหมายส าหรับควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมนั้น กฎหมายเป็นทั้งเครื่องหมายรับรอง
สิทธิเสรีภาพของบุคคลแต่ละคน ในขณะเดียวกันกฎหมายยังเป็นเครื่องก าจัดการเอารัดเอาเปรียบ
ระหว่างคนที่มีความสามารถสูงกว่าต่อคนที่มีความสามารถน้อยกว่าไปในตัว 
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        พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ      
ปี 2526 กรมประชาสัมพันธ์ (2542: 151) ความตอนหนึ่งว่า “.... เด็ก ๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งทางกาย
ทั้งใจให้เข้มแข็งเป็นระเบียบและสุจริตเพ่ือประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็ง       
ไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดียากนักที่จะได้ประสบความส าเร็จ และ      
ความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต...” 
        สรุปได้ว่า วินัยนักศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสถาบันการศึกษา เพราะการที่สถาบันทาง
การศึกษาได้ก าหนดระเบียบวินัยให้นักศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติว่าสิ่งใดควรท าและสิ่งใดไม่ควร
ท า จึงท าให้นักศึกษามีความสามารถในการที่จะควบคุมตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืนได้พัฒนา
บุคลิกภาพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม สถาบันการศึกษาอย่างมีความสุข 
     3. การเสริมสร้างวินัย 
        การเสริมสร้างวินัย มีบุคคลส าคัญทางการศึกษาได้ให้แนวคิดในการเสริมสร้างวินัย สรุปได้ดังนี้ 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540 : 21) ได้ระบุแนวคิดในการสร้างวินัยไว้     
5 ประการ คือ 
        1. การท าให้เกิดพฤติกรรมเคยชิน โดยให้บุคคลรู้เห็นและปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีเพ่ือเป็น พ้ืนฐาน
และปฏิบัติต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่เคยชินที่ดี 
        2. การใช้วัฒนธรรมในสังคมเป็นแนวปฏิบัติผสมผสานกับหลักการท าให้เกิดเป็นพฤติกรรม    
เคยชิน เช่น การท าความเคารพด้วยการไหว้ เมื่อพบผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่เด็กท าได้โดยง่ายแต่การเข้าแถว
ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย เด็กไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอดังเช่นการไหว้ของไทย ดังนั้น การไหว้จึงง่าย
ต่อการปฏิบัติมากกว่าการเข้าแถว 
        3. การใช้องค์รวมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจ พฤติกรรมและสติปัญญา ซึ่งเป็นหลักการ  
ทางการศึกษา และหลักพัฒนาจริยธรรม คือ มีความเข้าใจในความส าคัญของสิ่งที่จะกระท า มีความ
พอใจและยอมรับในสิ่งที่จะกระท าย่อมน าไปสู่ความพร้อมในการกระท า 
        4. การใช้แรงหนุนสภาพจิตใจเป็นการตั้งความมุ่งมั่นหรืออุดมการณ์และพยายามจะปฏิบัติตาม
เป้าหมายที่มุ่งมั่นไว้ ซึ่งอาจท าให้เกิดการเปรียบเทียบ แม้ว่าความภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติ หากใช้
มากเกินไปจะกลายเป็นการดูถูก ดูหมิ่นผู้อ่ืนอันเกิดจากการเปรียบเทียบและการพ่ึงพาก าลังใจจาก
ภายนอก 
        5. การใช้กฎเกณฑ์บังคับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้เกิดวินัยได้ชั่วขณะหนึ่ง เมื่อไม่มีผู้ใดควบคุมวินัย
จะหายไป จึงเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง 
        พระธรรมปิฎก (2551: 18 - 22) ได้กล่าวถึงวิธีการเสริมสร้างวินัย ไว้ดังนี้ 
        1. สร้างวินัยด้วยการท าให้เป็นพฤติกรรมเคยชิน การฝึกวินัยที่ดีที่สุดอาศัยธรรมชาติของมนุษย์ 
คือ ใช้ธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นเครื่องช่วย คือ ท าให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง หมายความว่า มนุษย์ที่ด าเนินชีวิตโดยทั่วไปนี้อยู่กันด้วยความเคยชิน      
ที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้ เมื่อพบเห็นอะไรแล้วจะปฏิบัติการอะไรอย่างไร เราท าไปตามความเคยชิน   
กันเป็นส่วนใหญ่ 
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        2. สร้างวินัยให้ได้ผลด้วยระบบสัมพันธ์ขององค์รวม การฝึกวินัย คือ ฝึกให้เป็นศีล นั้น         
จะได้ผลดีต้องอาศัยระบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการกันด้วย คือ 
เป็นระบบองค์รวมที่องค์ร่วมจะต้องประสานกัน หมายความว่า ในการฝึกฝนพัฒนามนุษย์หรือ
การศึกษานี้จะต้องให้องค์ประกอบ3 ส่วน คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา ประสาน   
ไปด้วยกัน ท าให้เกิดองค์รวมที่สมบูรณ์แล้วสิ่งที่ฝึกนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตจริงของเขา ฉะนั้น เวลาเรา
ฝึกท าอะไรอย่างหนึ่งจึงต้องดูทั้งสามด้าน คือ  
   2.1 ด้านพฤติกรรม ถ้าเขามีพฤติกรรมที่ดีด้วยความเคยชินก็ดีแล้ว 
   2.2 ด้านจิตใจ ถ้าเขามีความพึงพอใจหรือมีความสุขในการท าพฤติกรรม นั้น พฤติกรรมนั้น
จะมั่นคงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นทางด้านจิตใจ จะต้องคอยดูว่าท าอย่างไรจะให้เขาตั้งอยู่ในวินัย         
ด้วยความสุข มีความพึงพอใจ 
   2.3 ด้านปัญญา ถ้าเขามีความรู้เข้าใจเหตุผล มองเห็นคุณค่า มองเห็นประโยชน์ของการ
กระท าหรือพฤติกรรม นั้น ความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะมาหนุนองค์ประกอบฝ่ายจิตใจท าให้เขายิ่งมี
ความพอใจและความสุขในการปฏิบัติตามพฤติกรรมนั้นยิ่งขึ้นไปอีก 
        3. สร้างวินัยโดยใช้ปัจจัยอ่ืนช่วยเสริม วินัยจะท าให้เกิดความสุข และประพฤติปฏิบัติด้วยความ
พึงพอใจ โดยใช้ปัจจัยอย่างอ่ืนมาช่วยอีกก็ได้ เช่น มีกัลยาณมิตรขอยกตัวอย่างว่า ถ้าครูอาจารย์น่ารัก 
ท าให้เด็กมีความอบอุ่น สบายใจ เด็กก็อยากจะเชื่อฟัง ครูอาจารย์ที่เขารัก เคารพ และศรัทธานั้น    
พอพูดอะไรลูกศิษย์ก็อยากท าอยู่แล้ว และเขาก็มีความสุขที่จะท าตามด้วย วินัยก็เกิดได้ง่าย  
        4. สร้างวินัยด้วยแรงหนุนของสภาพจิตใจ อีกวิธีหนึ่งซึ่งเอาปัจจัยมาน า คือ การตั้งเป็นอุดมคติ
ในจิตใจ ท าให้ใจมีความฝักใฝ่มุ่งมั่นอย่างแรง เช่น ชนชาติหนึ่งตั้งเป้าหมายใฝ่ฝันว่า ชาติเราจะต้อง
ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงปรากฏไปทั่วโลกว่าเป็นชาติที่มีวินัย เพ่ือให้ชาติของเรายิ่งใหญ่ ขอให้คนของเรา
ปฏิบัติอย่างนี้ ๆ ด้วยความที่มีเป้าหมายอย่างแรง เป็นอุดมคติ ใฝ่ตั้งใจจริงจังอย่างนี้ ก็ท าให้คนปฏิบัติ
ตามวินัยได้ 
        5. สร้างวินัยโดยใช้กฎเกณฑ์บังคับ อีกวิธีหนึ่งคือการสร้างวินัยโดยใช้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์
บังคับควบคุม โดยมีการลงโทษ วิธีนี้ก็สร้างวินัยได้แต่เป็นวิธีที่ไม่ดีและไม่ถูกต้อง ไม่เข้ากับหลักการ
ของธรรม เป็นวิธีที่ไม่ถูกธรรม คือ ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติ มนุษย์จะมา      
ยัดเยียดเอาศีลใส่ให้แก่กันไม่ได้ ศีลเกิดจากการฝึกให้มีขึ้นในตัวตน อย่างไรก็ตาม การใช้กฎเกณฑ์
บังคับนี้ บางครั้งได้ผลเมื่อกฎเกณฑ์นั้นไม่บีบบังคับรุนแรงเกินไป และมีช่วงเวลายาวพอที่จะให้คน  
ผ่านเข้าสู่ความเคยชินจนเขาไม่รู้ตัวพอกลายเป็นความเคยชินไปแล้วก็เข้าสู่กฎธรรมชาติตามวิธีแรก 
คือ เป็นวินัยพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นโดยการสร้างพฤติกรรมเคยชิน มันกลายเป็นเรื่องของความเคยชิน     
ตามธรรมชาติที่มารับทอดจากการใช้อ านาจบีบบังคับอันนั้นต่างหากที่ได้ผล การใช้กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับมาฝึกวินัยให้คนมีศีลนี้ มีวิธีที่จะท าให้ได้ผลได้โดยไม่ให้อยู่แค่เป็นการใช้อ านาจ    
กดบีบบังคับและลงโทษ แต่ต้องให้จิตใจของคนเกิดความรู้สึกส านึกว่าเป็นการฝึก โดยให้เขารู้เข้าใจ 
มองเห็นเหตุผลและประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนั้น ๆ ความรู้ความเข้าใจและจิตส านึก 
ในการฝึกนี้ จะท าให้เขาเกิดมีความพึงพอใจหรือความเต็มใจขึ้นมาในระดับหนึ่งที่จะท าตาม และก็ท า
ให้ได้ผล ซึ่งก็คือท าให้เข้าสู่ระบบการศึกษาที่แท้จริง โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ พฤติกรรม 
สภาพจิตใจ และปัญญา เข้ามาประสานกัน 
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        จากที่กล่าวถึงวิธีการสร้างวินัยตามที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพัฒนาวินัย     
ในตนเองเป็นสิ่งที่ได้ผลที่สุดในการฝึกอบรมเยาวชน เพราะระเบียบวินัยมิได้ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิด
แต่หากสามารถท าให้บุคคลแต่ละคนมีระเบียบวินัยเกิดขึ้นในจิตใจขึ้นได้ บุคคลนั้นก็จะได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนดีแล้ว และหากบุคคลเช่นนี้เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคม สังคมนั้นก็
จะได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่สงบสุข 
     4. การลงโทษทางวินัย 
        ค าว่าการลงโทษทางวินัย ได้มีคนให้ค านิยามไว้เป็นจ านวนมาก สรุปได้ดังนี้ 
        สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2543: 40) กล่าวว่า การลงโทษ หมายถึง การให้ผลกรรมหลังจาก
แสดงพฤติกรรมท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง ซึ่งผลกรรมที่เกิดข้ึนนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่
ไม่พึงพอใจ หากแต่จะเป็นอะไรก็ได้ที่ตามหลังพฤติกรรมนั้น แล้วท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง 
        ประเทือง ภูมิภัทราคม (2540: 184 - 185) ได้กล่าวถึงการลงโทษไว้ว่า ในชีวิตประจ าวัน     
ของมนุษย์ในสังคมจะพบว่า มีการน าเอาสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจมาใช้กัน        
อย่างแพร่หลาย เช่น การตัดสินใจลงโทษจ าคุก การปรับการให้สอบตก การต าหนิ การไม่ให้         
การยอมรับ เป็นต้น สภาพการณ์และสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมนั้น     
มีความแตกต่างจากสภาพการณ์หรือสิ่งเร้าที่บุคคลไม่พึงพอใจที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจ าวัน ทั้งในแง่
ของประเภทและวิธีการที่ใช้ หากไม่มีความจ าเป็นแล้วจงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้การลงโทษ         
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพราะการลงโทษอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาหลายประการ การลงโทษ
หมายถึง การให้ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการ หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการออกมาภายหลังที่
อินทรีย์แสดงพฤติกรรมแล้วมีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง 
        จากความหมายของการลงโทษดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การลงโทษ หมายถึง การให้    
ผลกรรมที่อินทรีย์ไม่ต้องการหรือการให้ผลกรรมหลังจากแสดงพฤติกรรมท าให้พฤติกรรมนั้น ลดลง
หรือยุติลง 
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บทที่ 4 
เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา 

 
 เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่า
นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษา     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 
โดยเท่าเทียมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 4.1 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
 4.2 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 4.3 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
 
4.1 การสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
     การสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการด าเนินการทางวินัยนักศึกษากับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่ประพฤติผิดวินัยนักศึกษา หรือมีการกล่าวหาว่านักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา 
นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ
(เจริญ แฉกพิมาย, 2552: 14 – 28) ดังนี้ 
     1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
         การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือคณบดี
หรือประธานคณะกรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง        
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท า
หน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระท าความผิดวินัยนั กศึกษา
พร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งจากอาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือจะแต่งตั้งจากผู้ช านาญการหรือบุคคลที่เห็นสมควรก็ได้  แต่หากกรณีการประพฤติ
ผิดวินัยหรือการกล่าวหาว่าการกระท าผิดวินัยของนักศึกษาเป็นการกระท าผิดชัดแจ้งและลักษณะของ
การกระท าผิดไม่ซับซ้อนมีเงื่อนง า และผู้กระท าผิดให้การยอมรับ หรือเป็นความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรง              
ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรือคณบดี หรือประธาน
กรรมการหอพักนักศึกษา หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดีหรือประธานกรรมการหอพัก
นักศึกษามอบหมายแล้วแต่กรณีเรียกนักศึกษาผู้นั้นมาด าเนินการทางวินัยและให้ยุติหรือระงับการ
กระท านั้นเสียโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  
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     2. การส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
         ขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ส าคัญมากในการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่ขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินการสอบสวนว่าจะเริ่มต้นอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร คณะกรรมการ   
มีใครบ้าง แต่ละคนมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างไร มีเวลาว่างจากงานปกติตรงกัน      
วันไหนบ้าง ซึ่งประธานคณะกรรมการและกรรมการและเลขานุการต้องร่วมปรึกษาหารือกันแล้ว
ประสานไปยังกรรมการเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า พร้อมแจ้งค าสั่งและสรุปเรื่องที่จะด าเนินการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นพร้อมตารางแผนด าเนินการสอบสวนให้กับกรรมการทุกคนด้วย 
     3. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
         ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนเพ่ือท าความจริงให้ปรากฏตามเวลาที่
ผู้มีอ านาจสั่งการก าหนดไว้ 60 วัน แม้บางคนจะไม่เคยท าหน้าที่นี้มาก่อนแต่เมื่อได้รับมอบหมายก็ต้อง
ด าเนินการตามหน้าที่ของตนดังนี้ 
 3.1  แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
 3.2  รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณี หรือพยานบุคคลหรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่ผู้สอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ ไม่จ าเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพ่ือ
ประวิงเวลา 
 3.3  ข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
 3.4  ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.5  ออกไปตรวจสถานที่ 
     4. จรรยาบรรณของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
        จรรยาบรรณของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นสิ่งส าคัญของตัวกรรมการที่ได้รับความ
ไว้วางใจเพ่ือสอบสวนหาข้อเท็จจริง ดังนั้น หากกรรมการมีความประพฤติตามจรรยาบรรณแล้ว และ
เป็นที่ไว้วางใจของผู้ถูกสอบสวน การสอบสวนก็จะราบรื่นส าเร็จได้โดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติประกอบไป
ด้วย 

4.1  เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกสอบสวน 
4.2  อ านวยความยุติธรรมแก่คู่กรณีอย่างเสมอภาค โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายและ

ศีลธรรม 
4.3  แสวงหาและรวบรวมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
4.4  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงให้ได้เหตุผลอันน่าเชื่อถือว่าผู้ใดผู้หนึ่งได้กระท าความผิด 
4.5  ให้ความส าคัญในการให้การคุ้มครองพยาน 
4.6  รักษาความลับในการสอบสวน 

     5. การเตรียมการด าเนินการสอบสวนล่วงหน้าของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
         การด าเนินการตามขั้นตอนนี้อาจเป็นการเตรียมการของกรรมการแต่ละคนหรือประธาน
จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันก็ได้ ดังนี้ 
         5.1  แจ้งวันที่รับทราบค าส่งต่อคณะกรรมการ เพ่ือใช้เป็นวันเริ่มต้นก าหนดระยะเวลาการ
สอบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง (ถ้ามี) 
         5.2  ศึกษาจุดมุ่งหมายของค าสั่ง 
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         5.3  ศึกษาข้อกล่าวหาว่าเป็นเช่นไร 
         5.4  ศึกษาเรื่องราวพร้อมกับท าความเข้าใจในข้อเท็จจริงว่าเป็นมาอย่างไร 
         5.5  ศึกษา ค าสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
         5.6  ตรวจดูสถานที่เกิดเหตุด้วยตนเอง (ถ้ามี) 
         5.7  พิจารณาจะเรียกสอบสวน ใครก่อน ใครหลัง 
         5.8  พิจารณาตั้งประเด็นให้สอดคล้องกับรูปเรื่องในการซักถาม 
         5.9  จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อด าเนินการสอบสวน 
         5.10 ศึกษาคดีว่าเป็นมาอย่างไร 
         5.11 ตรวจสอบภูมิหลังของผู้ถูกสอบสวน 
         5.12 วิเคราะห์เพ่ือก าหนดเวลา สถานที่ เพ่ือที่จะให้ผู้ถูกสอบสวนหรือพยานจะไม่เกิดความ
วิตกกังวล เครียด โดยก าหนดเวลาสถานที่ท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการผ่อนคลายและให้เกิดการร่วมมือกัน
มากขึ้น 
     6. การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
         การจดบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกสอบสวน สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
         6.1  ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้เห็นมาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นด้วยวาจา ตั้งแต่
ต้นจนจบและซักถามจนเข้าใจเรื่องราวจากการให้ถ้อยค า จนกระจ่างท่ีสุดจึงเริ่มบันทึก 
         6.2  การจดบันทึกต้องจดให้ตรงกับที่ให้ถ้อยค าและตรงประเด็น   
         6.3  ผู้ซักถามจะถามอย่างไร ผู้บันทึกต้องรู้ว่าข้อกล่าวหามีประเด็นอย่างไร 
         6.4  ผู้บันทึกต้องพิจารณาถึงผู้ถูกสอบสวนที่ให้ถ้อยค าว่าเป็นใครบ้าง เช่น เป็นพยาน เป็นผู้ถูก
กล่าวหา หรือเป็นผู้กล่าวหา เป็นต้น     
         6.5  ต้องบันทึกผู้รู้เห็นเหตุการณ์ทุกคน แม้จะมีข้อเท็จจริงเหมือนกัน   
         6.6  ค าว่า “ไม่รู”้ “ไม่เห็น” จะต้องบันทึกไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้    
         6.7  พยานแวดล้อมในกรณีไม่มีประจักษ์พยานเป็นเรื่องส าคัญ 
         6.8  การสอบถามปากค าและการให้ถ้อยค าต้องสอดคล้องกันในตัว คือ ใครท าอะไรกับใคร   
ที่ไหน เมื่อไร ท าท าไม ท าอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
         6.9  ผู้ถูกสอบสวนให้ถ้อยค าพาดพิงใคร ต้องสอบปากค าผู้ที่ถูกพาดพิงถึงด้วย   
         6.10 เมื่อบันทึกถ้อยค าผู้ถูกสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ผู้ถูกสอบสวนอ่านถ้อยค าที่บันทึก
ไว้ หรืออ่านให้ผู้ถูกสอบสวนฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วบันทึกว่า “อ่านแล้ว” หรือ “อ่านให้ฟังแล้ว” รับรอง
ว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
         6.11 การสอบสวนเพ่ิมเติมทุกครั้งต้องอ่านข้อความถ้อยค าที่บันทึกไว้เดิมให้ผู้ถูกสอบสวน    
ฟังก่อนทุกครั้ง 
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     7. การรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
        การรายงานผลการสอบสวนต่อผู้มีอ านาจสั่งการ เป็นขั้นตอนล าดับที่ผู้มีอ านาจสั่งการ         
ใช้ประกอบดุลพินิจที่จะตัดสินใจในการด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากการสอบสวนผิดพลาด    
การรายงานผลก็ผิดพลาดไปด้วยท าให้ขั้นตอนล าดับต่อไปเกิดความผิดพลาดทั้งหมด ดังนั้น ขั้นตอน
ส่วนนี้ควรชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พอสมควรกะทัดลัด เข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องของ
เหตุการณ์จนไปจบกระบวนการพร้อมเสนอความเห็นของคณะกรรมการหรือความเห็นแย้งของ
คณะกรรมการที่ไม่เห็นด้วยพร้อมเหตุผล ซึ่งมีโครงสร้างการรายงานผล 3 ส่วน ดังนี้ 
         7.1 ส่วนค าน า (Introduction) 
              เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลที่มีการสอบสวนที่มาของมูลเหตุ จนน าไปสู่การแต่งตั้ง       
คณะกรรมกรด าเนินการ หรือเป็นการกล่าวถึงท่ีไปที่มาของคณะกรรมการชุดนี้ จากสาเหตุอะไร ให้ท า
อะไร ใช้เวลาเท่าไร ตามค าสั่งของหน่วยงานอะไร เลขที่ค าสั่งอะไร ลงวันที่เท่าไหร่ 
         7.2 ส่วนเนื้อเรื่อง (Discusstion) 
              เป็นการสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนที่เชื่อมโยงกันของเรื่องนั้น ๆ ทั้งที่
ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกันอย่างไร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องจนถึงจุดสิ้นสุด
แล้ว จึงน ามาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของเรื่อง ซึ่งการจัดการเชื่อมโยงของเนื้อหานั้นมีวิธีด าเนินการ 4 วิธี
ดังนี้ 
     7.2.1 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเวลา 
             วิธีนี้เป็นการเรียกล าดับและสรุปเนื้อหาตามเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ก่อนหลัง 
กล่าวคือ สรุปเนื้อหาเรื่องตัวเกิดเหตุการณ์เรื่อยไปว่า ใครท าอะไร อย่างไร ในวันเวลานั้น ๆ ไปจน
สิ้นสุดของเวลาที่เป็นอันดับสุดท้าย 
     7.2.2 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยพื้นที่ 
   วิธีนี้ก็คล้ายคลึงกับวิธีการสรุปเนื้อหาโดยอาศัยเวลา จะแตกต่างกันตรงที่วิธีนี้
เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่แทน โดยเริ่มต้นจากวันที่เกิดก่อนและหลังตามล าดับ 

    7.2.3 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยเหตุผล 
             วิธีการนี้จะกล่าวถึงเนื้อเรื่องที่เป็นสาเหตุของเรื่องเสียก่อน จากนั้นจึงกล่าวถึงผล
จากเหตุของเรื่องนั้นตามมา วิธีการนี้ผู้อ่านรายงานจะเข้าใจทันทีว่าการสอบสวนไม่หลงประเด็น       
ผู้สอบสวนเองก็ท าการสอบสวนได้ดี 

    7.2.4 วิธีการสรุปเนื้อหา โดยอาศัยการตั้งประเด็นปัญหาและการแก้ไข 
   วิธีการนี้ เป็นการสอบสวนที่ผู้สอบสวนได้ตั้ งประเด็นไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริ ง         
การวิเคราะห์มีกี่ประเด็นมากน้อยเพียงใด มีกฎระเบียบก าหนดไว้อย่างไร ซึ่งเนื้อหาก็จะระบุไว้ว่า    
ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) และอย่างไร (How) เป็นเรื่องเป็นราว
ตามล าดับแบบการเรียงความ 
 
 
 
 
 
 

27 



 
 

 
         7.3 ส่วนสรุป (Conclustion) 
              ส่วนสรุป เป็นการเขียนสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผลการสอบสวน  
ว่าใครผิด ใครถูกอย่างไร มีกฎหมายข้อบังคับข้อไหน ก าหนดไว้อย่างไร มีข้อเสนอแนะซึ่งเป็น
จุดส าคัญของการสวนสวน เมื่อผู้บังคับบัญชาอ่านแล้ว จะได้เข้าใจและทราบขั้นตอนการด าเนินการ
ต่อไป และพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นต่อไป 
     สรุปได้ว่าการสอบสวนเป็นกระบวนการที่ต้องแสวงหาสิ่งที่ถูกหรือผิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น    
โดยที่ผู้สอบสวนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความจริงหรือความเท็จที่จะได้มานั้นมาจากคู่กรณี ซึ่งต่างก็คิดว่า
ตนเองไม่ผิด พยานหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็พยายามสร้างขึ้นมาเพ่ือปกป้องตนเอง เพราะผู้ที่     
ถูกสอบสวนก็จะมีวิธีการปกป้องตนเองจากคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่ เป็น
คณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ อดทน มีไหวพริบ มีโชค ที่จะท าให้ผู้อ่ืนมีความ
เชื่อถือไว้วางใจจนน าไปสู่การบอกเล่าความจริง ถึงแม้ว่าความจริงจะปรากฏ จะเป็นเรื่องที่ง่ายดาย 
แต่โดยวิสัยของกรรมการสอบสวนแล้วจะยังไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะได้ด าเนินการสอบสวนจนจบ     
ตามข้ันตอน แล้วน ามาวิเคราะห์แล้วเท่านั้น 
 
4.2 การลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
     เมื่อการด าเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาตามกระบวนการ เมื่อให้เกิดความยุติธรรมครบถ้วนแล้วจึง
น าสู่ขั้นตอนการด าเนินการลงโทษทางวินัยนักศึกษา แต่ก่อนการจัดท าค าสั่งใด ๆ ของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งถือเป็นค าสั่งทางปกครอง อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของนักศึกษาและเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นมาภายหลังการออกค าสั่ง ดังนั้น ผู้ด าเนินการควรพิจารณาค าสั่งที่ด าเนินการมาตั้งแต่ต้นว่า   
อยู่ในขอบข่ายดังนี้หรือไม่ คือ 
     1. กระบวนการพิจารณาเพ่ือออกค าสั่งลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ ระเบียบ หรือกฎหมาย
หรือไม่ เช่น นักศึกษาได้มีโอกาสชี้แจงแสดงเหตุผลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่หรือไม่ ฯลฯ 
     2. ค าสั่งที่จะลงโทษนักศึกษาชอบด้วยกฎ หรือระเบียบ กฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ กล่าวคือ การ
กระท าผิดที่จะออกค าสั่งลงโทษมีข้อห้ามและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
     3. การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจสั่งการก าหนดโทษชอบด้วยเหตุผลถูกต้องตามกฎ ระเบียบ   
หรือกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ 
     เมื่อการด าเนินการชอบด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการข้างต้นจึงน าไปสู่การด าเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะ
ความผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 31 ว่านักศึกษาผู้ใด
ฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 1 ผู้นั้น       
เป็นผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยตามหมวดที่ 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษามีอยู่ด้วยกัน 6 สถาน คือ 
     1. ตักเตือน 
     2. ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 
     3. พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาถึง 3 ปีการศึกษา 
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     4. ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรมีก าหนดไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา 
     5. ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาโดย 
        5.1 ให้ออก 
        5.2 ไล่ออก 
     6. โทษอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด 
     ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 ข้อ 42 ผู้ที่มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวินัยนักศึกษา         
ได้ทุกสถานความผิด คือ อธิการบดี ส่วนคณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือประธานกรรมการหอพัก         
มีอ านาจลงโทษได้ เฉพาะสถานความผิด ตักเตือนและภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน และเมื่อ             
ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษาที่พบว่าได้กระท าผิดวินัยนักศึกษาแล้ว ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 44 และ 
ข้อ 45 ให้ด าเนินการดังนี้ 
     ข้อ 44 เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งลงโทษแล้ว ให้กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการ
นักศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
     1. แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง 
     2. แจ้งกลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3. แจ้งคณะหรือหอพักนักศึกษาท่ีนักศึกษาสังกัด 
     4. บันทึกข้อมูล 
     ข้อ 45 ให้คณะ หรือหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี เมื่อได้มีค าสั่งลงโทษนักศึกษาแล้วต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง 
     2. แจ้งภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด 
     3. แจ้งมหาวิทยาลัย 
     4. บันทึกข้อมูล 
     และในการด าเนินการจัดท าค าสั่งลงโทษนักศึกษา นั้น มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1. ในค าสั่งลงโทษ ต้องมีวัน เดือน ปี ในการจัดท าค าสั่งลงโทษ 
     2. ค าสั่งลงโทษนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เม่ือใด 
     3. ชื่อและต าแหน่งผู้ท าค าสั่งลงโทษ (ผู้ลงนาม) 
     4. ลายมือชื่อผู้ท าค าสั่งลงโทษ (ลายมือชื่อผู้ลงนาม) 
     5. เหตุผลประกอบการท าค าสั่งลงโทษ 
         5.1 ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
         5.2 ระเบียบข้อบังคับท่ีใช้อ้างอิง 
         5.3 ข้อประกอบการพิจารณา 
         5.4 ข้อสนับสนุนประกอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ท าค าสั่ง (ผู้ลงนาม) 
     6. สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน 
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4.3 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษา 
     การอุทธรณ์เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องอีกชั้นหนึ่งเพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ความ
เป็นธรรมต่อผู้ถูกค าสั่งลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 (คู่มือวินัยนักศึกษา,  2555: 8 – 9) ไว้ส าหรับนักศึกษาที่ถูก
มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษเพ่ืออุทธรณ์ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาไม่ร้ายแรง  
ที่มีอัตราโทษต่ ากว่าพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน 30 วันนับแต่วัน
รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา       
     2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยเพ่ือยกอุทธรณ์ 
เพ่ิมโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษแล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษ และค าวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายให้ถือเป็น
ที่สุด 
     3. นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงที่มีอัตราโทษตั้งแต่พักการศึกษา 1 ภาค
การศึกษาขึ้นไป มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง
ลงโทษ โดยยื่นเรื่องผ่านกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
     4. อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือพิจารณา
เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดี เพ่ือสั่งยกอุทธรณ์ เพ่ิมโทษ ลดโทษ 
บรรเทาโทษหรือยกโทษแล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษและ   
ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
     5. ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์นักศึกษายังคงได้รับโทษตามค าสั่งนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุผลพิเศษ  
อันควรได้รับการบรรเทาโทษไว้ก่อน (การยื่นอุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลพิเศษ) ให้นักศึกษายื่นค าร้อง
ต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี พร้อม
เหตุผลพิเศษนั้น เพ่ือขอบรรเทาโทษ โดยแสดงเหตุผลชี้แจงให้เห็นเป็นพฤติการณ์พิเศษเพ่ือขอ
บรรเทาโทษไว้ก่อนจนกว่าจะมีค าวินิจฉัย   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

30 



 
 

บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 
 ในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาในฐานะเยาวชนของชาติที่จะต้อง
เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคต ระเบียบวินัยจึงเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเยาวชน
เหล่านั้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งเป็นสถาบั นการศึกษา 
นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับระเบียบวินัย
นักศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งในการที่จะพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยทีดี    
ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นบุคคลที่ดี นั้น ในการด าเนินการดังกล่าวย่อมมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ทั้งจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง จากสิ่งแวดล้อมภายนอก รวมทั้งปัจจัยทางด้านอ่ืน ๆ ผู้จัดท าในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา ย่อมมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงใคร่ขอเสนอปัญหา
อุปสรรคในบางประเด็นและแนวทางการแก้ไขและพัฒนา ดังนี้ 
 1. ปัญหาด้านการพบเห็นนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น นักศึกษามีพฤติกรรมในทางชู้สาว เล่นการพนัน เมื่อเจอกรณีนักศึกษาประพฤติ 
ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ผู้พบเห็นซึ่งเป็นบุคลากร หรือคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยบางท่านจะประสานมายังกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษาให้ไปดู
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งในทางปฏิบัติผู้พบเห็นสามารถที่จะด าเนินการตักเตือนก่อนในเบื้องตนได้      
ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยไม่จ าเป็นต้องให้กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา             
ไปด าเนินการเองตั้งแต่แรกก็ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งในบางครั้งนักศึกษาประพฤติ ปฏิบัติตัว   
ไม่ถูกต้องเหมาะสม อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่ห่างไกลจากที่ตั้งส านักงาน 
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนา เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดูแลความประพฤตินักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีที่พบเห็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีพฤติกรรมในทางชู้สาว หรือ       
เล่นการพนัน ในบริเวณพ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัย ให้ผู้ที่พบเห็นซึ่งเป็นบุคลากร หรือคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยตักเตือนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกล่าวในเบื้องต้นก่อน แล้วอาจจะประสานมายังกลุ่ม
งานวินัยและพัฒนานักศึกษาให้ไปด าเนินการต่อหลังจากท่ีตักเตือนนักศึกษาแล้วก็ได้ 
 2. ปัญหาด้านการสอบสวนวินัยนักศึกษาและการรายงานผลการสอบสวนวินัยนักศึกษา กรณี
นักศึกษากระท าผิดวินัยนักศึกษาที่หอพักนักศึกษา วิทยาเขตปราจีนบุรี เช่น กรณีเกิดปัญหานักศึกษา
กระท าความผิดวินัยนักศึกษาแต่เหตุการณ์เกิดบริเวณหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปราจีนบุรี 
คณะกรรมการที่ด าเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษา เป็นคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับหอพัก
นักศึกษา ซึ่งในการด าเนินการสอบสวนวินัยนักศึกษาและการรายงานผลการสอบสวน นั้น พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนวินัยนักศึกษายังขาดความรู้ 
ความสามารถหรือความช านาญในการสรุปประเด็นการกระท าความผิด รวมทั้งการจัดล าดับผลการ
สอบสวนยังไม่ครอบคลุมและถูกต้อง เมื่อส่งข้อมูลสรุปผลการสอบสวนมายังกลุ่มงานวินัยและพัฒนา
นักศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษา เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการวินัย
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโทษ นั้น ต้องส่งกลับไปด าเนินการแก้ไข เป็นผลให้เสียเวลา
ในการพิจารณาโทษและอาจส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในเรื่องการของการเรียนได้ 
 
 
 



 
 

 
 แนวทางการแก้ไขและพัฒนา เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาลงโทษนักศึกษา       
ที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ได้จัดท าโครงการ
อบรมการสอบสวนวินัยนักศึกษาให้กับบุคลากร คณาจารย์ ที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาในแต่ละคณะ 
วิทยาลัย และหอพักนักศึกษา ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าวสามารถที่จะน าความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะวิธีการในการด าเนินการด้านวินัยนักศึกษาที่ได้จากการเข้ารับการอบรมมาพัฒนา        
การด าเนินงานด้านวินัยนักศึกษา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ 
 3. ปัญหาด้านการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา กล่าวคือ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อ 32           
ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบไปด้วยรองอธิการบดี    
ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการ และมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา
เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งตาม
โครงการสร้างนั้นจะมีคณะกรรมการวินัยนักศึกษาทั้งหมด จ านวน 21 คน ดังนั้น ต้องมีจ านวน
กรรมการวินัยนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการวินัยนักศึกษาทั้งหมด คือ 
จ านวน 11 คน ถึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งในทางปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา    
แต่ละครั้งทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษาจะต้องลุ้นทุกครั้งว่ากรรมการวินัยนักศึกษา
จะครบองค์ประชุมหรือไม่ 

แนวทางการแก้ไขและพัฒนา เพ่ือไม่ต้องให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษาต้อง
คอยลุ้นว่ากรรมการวินัยนักศึกษาจะมาประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่นั้น ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้ง
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาไปยังกรรมการวินัยนักศึกษาล่วงหน้าเป็นปฏิทิน     
การประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา และก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา    
ทุกครั้งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวินัยนักศึกษาท าหนังสือเชิญประชุมและมีแบบตอบรับ      
การเข้าร่วมประชุมให้กับกรรมการวินัยนักศึกษาในการตอบยืนยันกลับมาเพ่ือฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการวินัยนักศึกษาจะได้ทราบจ านวนกรรมการที่แน่นอน  
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ระเบียบ ข้อบังคับประกาศต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ว่าด้วย 
วินัยนักศึกษา เพื่อเป็นการด ารงไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักสิทธิ  และหน้าที่ความ
รับผิดชอบมีระเบียบวินัยในตนเอง การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ฐานะประชากรของมหาวิทยาลัยและ
พลเมืองของสังคม  การมีมารยาทและความประพฤติที่ดีงามเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม   สังคม  ประเพณี 
วัฒนธรรม จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษา    และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ 

  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔        
เมื่อวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   จึงได้ตราข้อบังคับนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใดซึง่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

ข้อ ๓ ให้ใช้ข้อบังคับนี้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลยั”  หมายความว่า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

“คณะ”   หมายความว่า    ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีม่ีการจัดการเรียนการสอน 

“หอพักนักศึกษา” หมายความว่า    หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

“อธิการบด”ี  หมายความว่า    อธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ 

“รองอธิการบดี”  หมายความว่า   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดีให้ก ากับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

“คณบดี”   หมายความว่า   คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนงาน 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าของคณะ 
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“รองคณบดี”  หมายความว่า รองคณบดี  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฝ่าย
กิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ 

“อาจารย์”  หมายความว่า ผู้สอนหรือผู ้บรรยายประจ ารายวิชาต่างๆ  
ของมหาวิทยาลัย และรวมถึงอาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือกิจกรรมด้วย 

“เจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ และลูกจ้างประจ าในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

“นักศึกษา”  หมายความว่า   นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษา
พิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนเฉพาะรายวิชาด้วย  ยกเว้น นักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 

“คณะกรรมการวินัยนักศึกษา” หมายความว่ า     คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของคณะ  หรือคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของหอพักนักศึกษา ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามข้อบังคับนี้ 

“คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะหรือหอพัก หรือมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับนี้เพื่อสอบข้อเท็จจริง หรือรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ และเสนอ 

ความเห็นต่อผู้มีอ านาจสั่งการ 

“ภาคการศึกษา”  หมายความว่า ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดสอนตามปกติ
ติดต่อกัน ซึ่งในหนึ่งปีการศึกษาจะมีสองภาคการศึกษา 

“ตักเตือน”  หมายความว่า  สั่งสอนให้รูส้ านึก 

“ภาคทัณฑ”์  หมายความว่า การต าหนโิทษหรือคาดโทษ 

“ทัณฑ์บน”  หมายความว่า ถ้อยค าหรือหนังสือสัญญาว่าจะไม่ประพฤติ
ละเมิดตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ 

“พักการศึกษา”  หมายความว่า ให้หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัยช่ัวคราว    
ในระยะเวลาหนึ่งตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 

“ให้ออก”   หมายความว่า    กา ร ให้ พ้ น จ ากกา ร เป็ น นั กศึ ก ษาขอ ง
มหาวิทยาลัย ด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย 

“ไล่ออก”   หมายความว่า การสั่ งให้ คั ดช่ือออกจากทะเบี ยนนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยและสงวนสิทธ์ิในการไม่รับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา ๑ ปี 

“โทษอ่ืนๆ”  หมายความว่า  ค ว า ม ผ ิด ที ่ต ้อ ง ร ับ โ ท ษ ด ้ว ย ว ิธ ีอื ่น      
ตามความเหมาะสมนอกเหนือจากโทษที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ 

 

ข้อ ๕  นักศึกษาท่ีได้กระท าผิดวินัยนักศึกษาก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ถ้ายังไม่ได้รับโทษฐาน
กระท าความผิดวินัยตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ว่าด้วย  วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หากข้อบังคับใดเป็นคุณแก่นักศึกษายิ่งกว่าให้น าข้อบังคับนั้นมาใช้บังคับ 

 

ข้อ ๖  ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยตามข้อบังคับนี้ 

 

ข้อ ๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอ านาจออกประกาศ  หรือก าหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้    
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดและให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวดที่ ๑ 

วินัยนักศึกษา 
 
 

ข้อ ๘  นักศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่ก าหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด   
อยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

 

ข้อ ๙  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตระหนักในสิทธิและหน้าท่ีของนักศึกษาในฐานะ 

ของผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่รัฐจัดให้จากภาษีของประชาชน  จึงไม่ควรกระท าการอย่างใดอยา่งหนึ่งที่ไม่
เหมาะสมกับสภาวะความเป็นนักศึกษา 
 

ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือของผู้อื่น
ประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุก
โอกาส ไม่กระท าการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพหน้าที่ เช้ือชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ 

 

ข้อ ๑๑  นักศึกษาต้องไม่ละเมิดกฎหมายอาญา  กฎหมายแพ่ง  หรือกฎหมายอื่นใดที่รัฐก าหนดไว้ 
หรือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา 

 

ข้อ ๑๒  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ ให้สะอาดเรียบร้อย ในลักษณะสุภาพชนให้ถูกกาลเทศะ 
หรือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และ
ต้องไม่แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไม่สมควรเมื่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๓  นักศึกษาต้องมีความซื่อตรง    ประพฤติตนเป็นสุภาพชน    ไม่แสดงอาการดูหมิ่น
เหยียดหยามผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม  ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อ
ช่ือเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๔  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่ท าการก่อกวน   รบกวนความสงบเรียบร้อย
ปกติสุขของผู้อื่น หรือท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน หรือกระท าการใดๆอัน
ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๕  นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้ก่อการ   หรือมีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาท   ท าร้ายร่างกาย 
ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลอื่น 

 

ข้อ ๑๖  นักศึกษาต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีสัมมาคารวะ   
ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง  ลบหลู่  ดูถูก  ดูหมิ่นเหยียดหยาม     หรือท าร้ายร่างกายและต้องปฏิบัติ  
ตามค าสั่งหรือค าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ 

 

ข้อ ๑๗  นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา   
สิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ  รวมถึงการห้ามไว้ในครอบครองซึ่งวัสดุอุปกรณเ์พื่อใช้ส าหรบัการเสพสิ่งเสพติด หรือ
สารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดนั้นๆในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ ๑๘  นักศึกษาต้องไม่ท าผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่ หรือพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย หรือเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินก าหนดเวลา ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
เว้นแต่ได้รับอนุญาต  
 

ข้อ ๑๙  นักศึกษาต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระท าผิดทางสื่อหรือมีไว้ 

ในครอบครองซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่ส่อไปในทางที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อช่ือเสียงของ
ผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
 

ข้อ ๒๐  นักศึกษามีข้อกล่าวหาว่าได้กระท าการละเมิดวินัยนักศึกษา ต้องแสดงตนให้ความร่วมมือ   
ไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์  หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย   ไม่แสดงหรือกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ  
เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะท าให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์  
 

ข้อ ๒๑  นักศึกษาต้องไม่ลักทรัพย์  ยักยอก  ฉ้อโกงทรัพย์   หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือ 

ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๒  กรณีมีเหตุอันสมควรนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 

 

ข้อ ๒๓  นักศึกษาต้องรักษาช่ือเสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย  โดยมิให้ได้ช่ือว่าเป็นผู้ทุจริต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระท าการนั้น 

 

ข้อ ๒๔  นักศึกษาต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือกระท า 

การใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสยีในทางชู้สาว 
 

ข้อ ๒๕  นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน  หรือเล่นการพนัน  หรือ
สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน 

 

ข้อ ๒๖ นักศึกษาต้องไม่เสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใดๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น หรือส่วนรวมของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๗  นักศึกษาต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอื่นใด หรือกระท า
การใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขส่วนรวมเสียหาย หรือ
ถูกท าลาย 

 

ข้อ ๒๘  นักศึกษาต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือพกพาซึ่งอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือสิ่งที่สามารถใช้
เป็นอาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดเมื่ออยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๙  นักศึกษาต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องโทษในคดีอาญาโดยค าพิพากษา   
ถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นที่  
เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๓๐  นักศึกษาต้องไม่กระท าการอื่นใดในลักษณะที่ไม่สมควร  รวมทั้งต้องไม่กระท าการใด    
ทีค่ณะกรรมการวินัยนักศึกษามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผิดวินัยนักศึกษา 
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หมวดที่ ๒ 

โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา 
 
 

  ข้อ ๓๑  นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักศึกษา ตามที่บัญญัติไว้
ในหมวด ๑ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัยนักศึกษา จักต้องได้รับโทษทางวินัยนักศึกษา เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษ 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   โทษวินัยนักศึกษามี ๖ สถาน ดังนี ้

(๑)  ตักเตือน 

(๒)  ภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน 

(๓)  พักการศึกษาตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปีการศึกษา 

(๔)  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร 

 มีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

(๕)  ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศกึษาโดย 

                                     ก.  ให้ออก 

                                     ข.  ไล่ออก 

(๖)  โทษอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการวินัยนักศึกษาก าหนด 
 

หมวดที่ ๓ 

คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
 

 

  ข้อ ๓๒  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ  ประกอบด้วย 

                               (๑)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒)  รองคณบดี/รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองคณบดี รองผู้อ านวยการ 

ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกรรมการ                        

(๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา การปกครอง กฎหมาย)   จ านวนไม่เกิน  
๔ คน  เป็นกรรมการ 

   (๔)  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศกึษา  เป็นกรรมการ 

   (๕)  หัวหน้างานวินัยและพัฒนานกัศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

   (๖)  เจ้าหน้าท่ีงานวินัยและพัฒนานักศึกษา  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ข้อ ๓๓  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๓๒ มีอ านาจและหน้าที ่ดังนี้ 
(๑)  ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาเสนอ 

ต่อมหาวิทยาลัย 

(๒)  เสนอปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

(๓)  ออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง โดยไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับนี ้
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(๔)  ก าหนดแนวทางการพัฒนานักศึกษาด้านระเบียบวินัย และส่งเสริมจริยธรรมให้กับ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๕)  ก าหนดบทลงโทษ และวิธีการลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษาการพิจารณา 

วินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยนักศึกษา  ให้ถือตามเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการ    
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียงเพื่อช้ีขาด โดยให้บันทึกความเห็นแย้งของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

(๖)  หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

ข้อ ๓๔  ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ หรือหอพักนักศึกษา ดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย 

ก.  รองคณบดี หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

เป็นประธานกรรมการ 
ข.  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนภาควิชาต่างๆ  ภายในคณะ  หรือวิทยาลัยตามที ่

คณบดเีห็นสมควร   เป็นกรรมการ  

    ค.  หัวหน้างานกิจการนักศึกษาของคณะ  หรือวิทยาลัย  เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ 

   (๒)  คณะกรรมการวินัยนักศึกษาประจ าหอพักนักศึกษา ประกอบดว้ย 

    ก.  ประธานกรรมการหอพักนักศกึษา  เป็นประธานกรรมการ 

    ข.  อาจารย์หรือเจ้าหนา้ที่ท่ีมีหน้าที่ดูแลหอพักนักศึกษาจ านวนตามที่ประธาน 

หอพักเห็นสมควร  เป็นกรรมการ 
ค.  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ตามที่ประธานกรรมการหอพักนักศึกษาเห็นสมควร   

เป็นกรรมการ 

ง.  เจ้าหน้าท่ีหอพักนักศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

  ข้อ ๓๕  ให้มีคณะกรรมการตาม ข้อ ๓๔ มีอ านาจและหน้าทีด่ังนี้ 
(๑) เสนอวิธีการ  และส่งเสริมความประพฤตินักศึกษาของคณะหรือหอพักนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา หรือระเบียบข้อบังคับอื่น 

(๒)  พิจารณาแนวทางด าเนินการพัฒนานักศึกษาในด้านจริยธรรมและส่งเสริมคุณธรรม 

ในคณะ หรือหอพักนักศึกษา 

(๓)  เสนอให้มหาวิทยาลัย  คณะ  หรือหอพักนักศึกษา ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ 

เพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในคณะหรือหอพัก 

(๔)  เสนอให้ผู้มีอ านาจสั่งการสั่งลงโทษ หรือด าเนินการกับนักศึกษาที่กระท าผิดวินัย 

นักศึกษาในคณะ หรือหอพักนักศึกษา กรณีเป็นความผิดร้ายแรงให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา การเสนอบทลงโทษให้ถือ
ตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการ  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง
เพื่อช้ีขาด  โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

(๕)  หน้าท่ีอื่นๆ ตามที่คณะ หอพักนักศึกษา หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวดที่ ๔  
การด าเนินการทางวินัยนักศึกษา 

 
 

  ข้อ ๓๖  เมื่อความปรากฏว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประพฤติผิดวินัย หรือมีการกล่าวหาว่า
นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยนักศึกษา   นักศึกษาผู้นั้นต้องได้รับการด าเนินการทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับนี้    
โดยเท่าเทียมกัน ให้อธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี 
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ  และกรรมการ    
และเลขานุการ  เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และการกระท าความผิดวินัย
นักศึกษาพร้อมให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยนักศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ    
วินัยนักศึกษา โดยอาจพิจารณาแต่งตั้งจาก อาจารย์ผู้สอน ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือจะแต่งตั้ง    
จากผู้ช านาญหรือบุคคลที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีการประพฤติผิดวินัย หรือการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยของนักศึกษาเป็นการ
กระท าผิดชัดแจ้งและลักษณะของการกระท าผิดไม่ซับซ้อนมีเง่ือนง า    และผู้กระท าผิดให้การยอมรับ  หรือเป็น
ความผิดเล็กน้อยไม่ร้ายแรง ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีหรือ
คณบดี  หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา  หรือบุคคลที่รองอธิการบดี หรือคณบดี หรือประธานกรรมการ
หอพักนักศึกษามอบหมายแล้วแต่กรณี   เรียกนักศึกษาผู้นั้นมาด าเนินการทางวินัย  และให้ยุติ   หรือระงับการ
กระท านั้นเสียโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

 

  ข้อ ๓๗  ในการสอบข้อเท็จจริงต้องมีกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่ง   จึงเป็น
องค์คณะด าเนินการสอบข้อเท็จจริงได้ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องประกอบด้วย ค ากล่าวหา ค าแก้
ข้อกล่าวหา  ข้อเท็จจริง เหตุผลการพิจารณาผลการพิจารณาและการเสนอโทษ 

ในการท าความเห็นเพื่อเสนอต่ออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  หรือ
คณบดี  หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี  ให้ถือตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก ๑ เสียง  เพื่อช้ีขาด     

โดยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการประชุมด้วย 
 

  ข้อ ๓๘  ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด าเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยมิชักช้า  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง กรณีสอบข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาให้คณะกรรมการ    
สอบข้อเท็จจริงขอขยายเวลาการสอบข้อเท็จจริงจากผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้คราวละ     
ไม่เกิน ๓๐ วัน ไม่เกิน ๒ ครั้ง 
 

  ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  มีอ านาจขอพยานหลักฐานท่ีอยู่ในความครอบครอง
ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ 

พิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 

  ข้อ ๔๐  นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  มีสิทธิน าพยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงต่อ
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 

  ข้อ ๔๑  ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามข้อ ๓๖  จ่ายค่าเบี้ยประชุมด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้แก่กรรมการสอบข้อเท็จจริง ในอัตราครั้งละสามร้อยบาทต่อคน  
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ข้อ ๔๒  ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษนักศึกษาได้แก ่

(๑)  อธิการบดี  หรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

มีอ านาจลงโทษทุกสถานความผดิ 
(๒) คณบดี หรือประธานกรรมการหอพักนักศึกษา มีอ านาจลงโทษเฉพาะสถานความผดิ 

ตามข้อ ๓๑(๑) และข้อ ๓๑(๒) โดยสั่งลงโทษได้แต่เฉพาะนักศึกษาในสังกัดคณะ หรือนักศึกษาที่ท าผิดวินัยนักศึกษา     
ในบริเวณหอพักนักศึกษา แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ ๔๓  ค าสั่งลงโทษให้ระบุลักษณะการกระท าผิด พร้อมทั้งโทษท่ีได้รับโดยชัดแจ้ง และให้แจ้ง
สิทธิการอุทธรณ์ให้นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง   
หากผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งให้จัดหาพยานมาลงลายมือช่ือ   เพื่อยืนยันว่าได้แจ้งค าสั่งให้        
ผู้ถูกลงโทษทราบแล้วเมื่อวัน  เวลาใด  หรือในกรณีแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ให้มีใบตอบรับยืนยัน 

การรับทราบค าสั่งลงโทษ 
 

ข้อ ๔๔ เมื่อมหาวิทยาลัยมีค าสั่งลงโทษแล้ว ให้งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑)  แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง 

(๒)  แจ้งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓)  แจ้งคณะ หรือหอพักนักศึกษาที่นักศึกษาสังกัด 

(๔)  บันทึกข้อมูล 
 

ข้อ ๔๕  ให้คณะ  หรือหอพักนักศึกษาแล้วแต่กรณี   เมื่อได้มีการสั่งลงโทษนักศึกษาแล้วต้อง
ด าเนินการ ดังนี ้

(๑)  แจ้งนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและผู้ปกครอง 

(๒)  แจ้งภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๓)  แจ้งมหาวิทยาลัย 

(๔)  บันทึกข้อมูล 
 

หมวดที่ ๕ 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 

 
 

             ข้อ ๔๖  การขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต้องด าเนินการด้วยตนเองและเพื่อตนเองเท่านั้น 
 

  ข้อ ๔๗  ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัย  คณะ หรือหอพักนักศึกษา สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงที่มี
อัตราโทษต่ ากว่าพักการศึกษา มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันรับทราบค าสั่ง
ลงโทษ  โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  
 

  ข้อ ๔๘  ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือผู้ที่อธิการบดี มอบหมาย มีอ านาจวินิจฉัย    
ช้ีขาดตามข้อ ๔๗  เพื่อให้ยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ บรรเทาโทษ ยกโทษ แล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่
ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ   และค าวินิจฉัยของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
ให้ถือเป็นท่ีสุด 
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  ข้อ ๔๙  ให้นักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงที่มีอัตราโทษตั้งแต่พักการศึกษา    
๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่ออธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ       
โดยยื่นเรื่องผ่านงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

 

  ข้อ ๕๐  ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาด หรือแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน        
เพื่อพิจารณาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีตามข้อ ๔๙ เพื่อสั่งให้ยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ 
ลดโทษ บรรเทาโทษหรือยกโทษแล้วแต่กรณีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ และ    
ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

  ข้อ ๕๑  ในระหว่างการยื่นอุทธรณ์นักศึกษายังคงได้รับโทษตามค าสั่งนั้น เว้นแต่กรณีมีเหตุผล
พิเศษอันควรได้รับการบรรเทาโทษไว้ก่อน (การยื่นอุทธรณ์ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลพิเศษ)  ให้นักศึกษายื่นค าร้องต่อ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี  พร้อมเหตุผลพิเศษนั้น   
เพื่อขอบรรเทาโทษ  โดยแสดงเหตุผลชี้แจงให้เห็นเป็นพฤติการณ์พิเศษเพื่อขอบรรเทาโทษไว้ก่อนจนกว่าจะมี     
ค าวินิจฉัยช้ีขาดตามข้อ ๔๘ หรือ ๕๐ แล้วแต่กรณี 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                 

                                                                              
                       (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   สุวรรณกุล) 
                                                         นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ว่าด้วย 
เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
------------------------------- 

 

  เพื่อแสดงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิและเกียรติศักดิ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปัจจุบันพระราชทานพระปรมาภิไธยและพระบรมราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู ่หัว  เป็นชื ่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กอปรกับมีการเปลี ่ยนสถานภาพของ
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒(๒) และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่๕/๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงให้ตราข้อบังคับนี้ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 

  ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย  
เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

บรรดากฎหมาย  กฎ   ระเบียบ  ข้อบังคับ   ประกาศ   ค าสั่ง  หรือมติอ่ืนใดที่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

  ข้อ ๔  ในข้อบังคับนี ้
             “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
พระนครเหนือ 
   “คณะ” หมายความว่า   ส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย การจัดตั้งส่วนงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า        
พระนครเหนือ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
             “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
            “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
พระนครเหนือ  
             “หลักสูตรในเวลา” หมายความว่า  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตร 
โดยมีก าหนดเวลาการศึกษาท่ีแน่นอน 
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   “หลักสูตรนอกเวลา” หมายความว่า  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (ภาคค่ า) ในระดับปริญญาบัณฑิตและได้รับ
ปริญญาบัตร โดยมีก าหนดเวลาการศึกษาท่ีแน่นอน 
   “งานพิธี” หมายความว่า งานที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนใดจัดขึ้น
ตาม    ขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติ  หรือประเพณีที่ส าคัญ แต่มิได้ก าหนดให้เป็นงานรัฐพิธี
หรือราชพิธี  
   “งานราชพิธ ี” หมายความว่า งานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า          
โปรดกระหม่อม ก าหนดไว้เป็นประจ าตามราชประเพณี  

“รัฐพิธี” หมายความว่า งานที่รัฐจัดขึ้นเป็นธรรมเนียม มีหมายก าหนดการ
ที่ก าหนดไว้เป็นประจ า  

“สุภาพ” หมายความว่า  เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยหรือเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมประเพณี  

 

ข้อ ๕  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการก าหนด
ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ
เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวดที่ ๑ 
หมวดทั่วไป  

 
  ข้อ ๖  เครื่องแบบ  เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา  ตามข้อบังคับนี้ให้ใช้
บังคับกับนักศึกษาที ่ก าลังศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรในเวลา ส่วนนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรีหลักสูตรนอกเวลา (ภาคค่ า) หรือนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจะใช้เครื ่องแบบ
เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายตามข้อบังคับนี้ หรือแต่งกายแบบสุภาพก็ได้ 
 

  ข้อ ๗  การก าหนดให้ใช้เครื่องแบบ  เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา    
ที่นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ให้จัดท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย หรือประกาศคณะ 
แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม 
 

หมวดที่ ๒ 
การแต่งกายนักศึกษา  

 

  ข้อ ๘  ให้มีการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
พระนครเหนือในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้ 
   (๑)   การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียน ใช้ส าหรับแต่งในเวลาเรียนปกติ 
เวลาสอบ เวลาท าการและการติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   (๒)  การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา       
ใช้ส าหรับการศึกษาภาคปฏิบัติ ใช้ส าหรับแต่งในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลองหรือโรงประลองหรือ
การปฏิบัติการภาคสนามหรือในสนามกีฬา 
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   (๓)  การแต่งกายนักศึกษาส าหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี ใช้ส าหรับแต่ง
ในเวลาเข้าร่วมงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธีหรือตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๙  การแต่งกายของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 
   (๑)  ทรงผม  เป็นทรงสุภาพ  ผมยาวไม่เกินปกคอเสื้อและห้ามท าสีผมผิดจาก
ธรรมชาติ ห้ามไว้หนวดและเครา (ยกเว้นนักศึกษาท่ีมีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) 
   (๒)  เสื้อ ให้ใช้คอปกเชิ้ตปลายแหลม  แขนสั้นเพียงเหนือศอก  (ไม่ผ่า    
ปลายแขน)  หรือ แขนยาวถึงข้อมือ ท าจากผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้า
ตลอด  ติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ ากว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ ในกางเกง     
ให้เรียบร้อย 
   (๓)  เนคไท มีเครื ่องหมายของมหาวิทยาลัย  รูปแบบ  สีและขนาด
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (๔)  กางเกง  สีด า หรือสีกรมท่า  แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบ
ด้านหน้า ไม่มีจีบ ขายาวถึงหลังเท้าของผู้สวมใส่ไม่พับปลายขา มีหูท าจากผ้าชนิดและสีเดียวกันส าหรับ
สอดคาดเข็มขัด  เวลาสวมใส่ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์) 
   (๕)  เข็มขัด  สีด าใช้กับหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะ  รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   (๖)  รองเท้า สีด าหรือสีน้ าตาลเข้มหุ้มส้น  ไม่มีลวดลาย 
   (๗)  ถุงเท้า แบบสุภาพสีด า สีน้ าตาลเข้ม หรือสีขาว 
 

  ข้อ ๑๐  การแต่งกายของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
(๑) ทรงผม เป็นทรงสุภาพและห้ามท าสีผมผิดจากธรรมชาติ 

                               (๒) ผ ้าคล ุมศีรษะ ส ีขาวเกลี ้ยง เนื ้อผ ้าไม ่บาง ไม ่ม ีลวดลาย กล ัด
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยบนผ้าคลุมด้านซ้าย 
   (๓)  เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ต
ปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน)  ปลายแขนท าเป็นสาบตลบขึ้น มีสาบด้านหลัง
พอเหมาะกับรูปร่างและไม่รัดรูป ผ่าหน้าตลอดท าสาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม 
๕ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ ากว่าสะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย 
   (๔)  กระโปรง  สีด าหรือสีกรมท่า  แบบทรงสุภาพ  ไม่มีลวดลาย ความยาว
เสมอเข่า (ห้ามใช้ผ้ายีนส์) 
   (๕)  กระดุม ท าด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗  มิลลิเมตร  
รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (๖)  เข็มเครื่องหมาย  ให้มีเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วน
มหามงกุฎท าด้วยโลหะสีเงิน กว้าง ๒๓ มิลลิเมตร  สูง ๓๐ มิลลิเมตร ประดับหน้าอกด้านซ้าย รูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (๗)  เข็มขัด  สีด าใช้กับหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะ  รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
   (๘)  รองเท้า หุ้มส้นหรือมีสายรัดส้น สีด า สีน้ าตาล หรือสีขาว แบบสุภาพ 
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หมวดที่ ๓ 
การแต่งกายนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือเรียนวิชาพลศึกษา 

 

  ข้อ ๑๑  การแต่งกายของนักศึกษาชายในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
   (๑) ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑) 
   (๒) เสื้อ ให้ใช้คอปกฮาวาย แขนสั้นยาวเพียงศอกไม่ผ่าปลายแขนความยาว
ของเสื้อถึงบริเวณสะโพก ท าจากผ้าชนิดหนา ที่หน้าอกด้านขวาปักเครื่องหมายมหาวิทยาลัย เฉพาะ
ส่วนมหามงกุฎด้วยด้ายที่ท าจากไหมสีแสด และด้านล่างเครื่องหมายมีชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ และใต้ชื่อมหาวิทยาลัยปักคณะที่นักศึกษาสังกัด มีกระเป๋าแบบจีบแตก ๓ ใบ
ด้านบนซ้าย ๑ ใบ และด้านล่าง ๒ ใบ ด้านหลังเสื ้อจับจีบคู ่มีสายคาดยาวตลอด (ห้ามมิให้ปัก
สัญลักษณ์อ่ืนใดนอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยก าหนด) การสวมใส่ติดกระดุมเรียบร้อย  หากสวมทับ
เสื้อยืดต้องเป็นสีขาวล้วนไม่มีลวดลาย 
   (๓)  กางเกง ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๔) การสวมใส่ให้เรียบร้อย 
   (๔)  เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๙ (๕) 
   (๕)  รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ 
 

  ข้อ ๑๒  การแต่งกายของนักศึกษาหญิงในเวลาฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
   (๑) ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑) 
   (๒) เสื้อตามลักษณะและแบบข้อ ๑๑ (๒) การสวมใส่ติดกระดุมให้เรียบร้อย 
   (๓) กระโปรงหรือกางเกง เป็นไปตามลักษณะการฝึกปฏิบัติงานที่คณะ
ก าหนดไว้ตามความเหมาะสม การสวมใส่เรียบร้อย (ห้ามใช้ผ้ายีนส์) 
   (๔)  เข็มขัด ตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๗) 
   (๕)  รองเท้า หนังหรือผ้าใบ แบบสุภาพหรือตามข้อ ๑๐ (๘) 
 

  ข้อ ๑๓  การแต่งกายของนักศึกษาชาย-หญิงในเวลาเรียนวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย 
(๑)  ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑) และ ข้อ ๑๐ (๑) 

   (๒)  เสื้อ  ให้ใช้คอปกแขนสั้นยาวเพียงเหนือศอกท าจากผ้ายืดชนิดหนา
พอสมควร แบบและสีเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เวลาสวมใส่เอาชายเสื้อไว้ในกางเกงให้
เรียบร้อย 
   (๓)  กางเกง  ขายาวท าจากผ้ายืดหรือผ้าร่มสีสุภาพ แบบและสีตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
   (๔)  รองเท้า ผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาแบบและสีสุภาพ ใช้กับถุงเท้าสีสุภาพ 
 

หมวดที่ ๔ 
การแต่งกายนักศึกษาส าหรับงานพิธี ราชพิธีหรือรัฐพิธี 

 

  ข้อ ๑๔  ให้นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแต่งกายในงานพิธี
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือตามค าสั่งมหาวิทยาลัยตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๙ หรือข้อ ๑๐ แล้วแต่กรณ ี
 

  ข้อ ๑๕  การแต่งกายของนักศึกษาในงานราชพิธีหรือรัฐพิธีประกอบด้วย 
(๑) นักศึกษาชาย 

ก.  ทรงผม ตามข้อ ๙ (๑) 
ข.   เสื้อ  ให้ใช้เสื้อนอกแขนยาวแบบราชการสีขาว 
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ค.  เข็มเครื่องหมาย ท าด้วยโลหะสีทอง แบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
เฉพาะส่วนมหามงกุฎ ขนาดกว้าง ๑๘ มิลลิเมตร สูง ๒๕ มิลลิเมตร ใช้ติดคอเสื้อทั้งสองด้าน 

ง.  กระดุม  ท าด้วยโลหะสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๑ มิลลิเมตร       
มีลายดุนนูนเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเฉพาะส่วนมหามงกุฎ จ านวน ๕ เม็ด 

จ.  กางเกง ทรงสากลสีขาว ผ้าชนิดเดียวกันกับเสื้อ ไม่รัดรูป ขายาว
ถึงหลังเท้าไม่พับปลายขา ผ่าตรงส่วนหน้า มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง 

ฉ.  รองเท้าหนังสีด าหุ้มส้น ชนิดผูก ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะใช้กับถุงเท้าสีด า 
(๒) นักศึกษาหญิง 

ก.  ทรงผม ตามข้อ ๑๐ (๑) 
ข.  เสื้อ  ให้ใช้เสื้อแบบนักศึกษาตามลักษณะและแบบข้อ ๑๐ (๓)  

และติดกระดุมที่คอเสื้อ    
ค.  กระโปรง  สีกรมท่า  ทรงกว้างหรือทรงแคบไม่อัดจีบ (พลีท)    

แบบสุภาพยาวคลุมเข่า 
ง.  กระดุม ให้ใช้ตามข้อ ๑๐(๕) 
จ.  เข็มเครื่องหมาย ให้ใช้ตามข้อ ๑๐(๖)  
ฉ.  เข็มขัด ให้ใช้ตามข้อ ๑๐(๗) 
ช.  รองเท้าหนังสีด า ส้นสูงหรือส้นเตี้ย แบบหุ้มส้นปิดปลายเท้า ไม่มี

ลวดลายใช้กับถุงน่องสีเนื้อ 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                                                                                                           

                                                                                                                     
   (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม    สุวรรณกุล) 

                      นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การแต่งกายนักศึกษาส าหรับงานพิธี  ราชพิธีหรือรัฐพิธี (ชาย) 
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การแต่งกายนักศึกษาส าหรับพิธี ราชพิธีหรือรฐัพิธี (หญิง) 
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การแต่งกายนักศึกษา ส าหรับงานพิธี ราชพิธหีรือรัฐพิธ ี(ชาย-หญิง) 
 
 

 

55 



 
 

การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลาท าการและการติดตอ่
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย(ชาย) 
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การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลาท าการและการติดตอ่
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย(หญิง) 
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การแต่งกายนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ เวลาสอบ เวลาท าการและการติดตอ่
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ว่าด้วย  
วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไ์ทย-เยอรมัน พ.ศ.2554 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ว่าด้วย  วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. 2554 
--------------------------------- 

 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์   

ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ให้มีพัฒนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม เสริมสร้างการรับรู้ เรียนรู้ ทักษะลักษณะนิสัย มีคุณภาพชีวิตและลักษณะที่เหมาะสม
สามารถด ารงตนอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาและในสังคมอย่างถูกต้อง เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ  
แบบแผน หรือกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 จึงตรา
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า         
พระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

  ข้อ ๒. ข้อบังคับนี้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  
 

  ข้อ ๓. บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 

ข้อ ๔.  ในข้อบังคับนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

“คณะ”  หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่มีการจัดการเรียนการสอนและให้หมายความรวมถึงหน่วยงานระดับคณะ   
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัย 
  “วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน 
สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

“หอพัก” หมายความว่า หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
  “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน คณะ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
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“ผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  “รองผู้อ านวยการวิทยาลัย” หมายความว่า รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือรองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมาย 
  “ผู้อ านวยการโรงเรียน”  หมายความว่า ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย-เยอรมัน 
  “คณะกรรมการปกครอง”   หมายความว่า คณะกรรมกา รที่ ไ ด้ รั บกา รแต่ งตั้ ง จ าก 
ผู้อ านวยการให้เป็นกรรมการปกครองนักเรียนของโรงเรียนตามข้อบังคับนี้    

  “อาจารย์”  หมายความว่า ผู้สอน ผู้บรรยายประจ าวิชาต่าง ๆ รวมถึง
อาจารย์พิเศษ  อาจารย์ที่ปรึกษาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย -เยอรมัน หรือวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและรวมถึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วย 
  “เจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
พิเศษ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างอื่นๆที่จ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน คณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดามารดา ผู้ ให้ก าเนิด หรือบิดามารดา     
บุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไว้อุปการะเลี้ยงดู 
  “วินัย”   หมายความว่า วินัยนักเรียน 

  “นักเรียน”  หมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

  ข้อ ๕.   กรณีนักเรียนได้กระท าความผิดวินัยก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้และการพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยกับนักเรียนยังไม่แล้วเสร็จให้พิจารณาลงโทษส่วนท่ีเป็นคุณ 
 

  ข้อ ๖.   ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน มีหน้าที่ว่ากล่าว
ตักเตือน ป้องกันมิให้นักเรียนกระท าผิดวินัยหรือแจ้งต่อโรงเรียนเมื่อพบว่ามีนักเรียนกระท าผิดวินัย 
 

  ข้อ ๗.  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอ านาจในการวินิจฉัยหรือการตีความ    
เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ และค าวินิจฉัยของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 
หมวดที่ ๑ 

วินัยนักเรียน 

 
 

ข้อ ๘.  นักเรียนต้องรักษาวินัยตามที่กฎกระทรวงก าหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระท าความผิด    
และวินัยที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นข้อห้าม และข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือ          
ไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี ้
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ข้อ ๙. นักเรียนต้องเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายของอาจารย์ 

เจ้าหน้าที่และของผู้อื่น ประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสตัย์สจุริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไม่กระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพ หน้าท่ี เช้ือชาติ ศาสนา 
หรือการคุกคามทางเพศ 

 

ข้อ ๑๐. นักเรียนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียนและไม่ละเมิดกฎหมายอื่นใดที่รัฐก าหนดไว้ หรือ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน และหอพักนักศึกษา 

  

ข้อ ๑๑. นักเรียนต้องแต่งกายสุภาพให้สะอาดเรียบร้อยในลักษณะสุภาพชนให้ถูกกาลเทศะ หรือ
ตามแบบที่วิทยาลัยก าหนดเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และต้อง       
ไม่แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไม่สมควรทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๒. นักเรียนต้องมีความซื่อตรง ประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่แสดงอาการดูหมิ ่น    
เหยียดหยามผู้อื่น มีมารยาทอันดีงาม ไม่ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายต่อ
ช่ือเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๓. นักเรียนต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ไม่กระท าการก่อกวนหรือรบกวนความสงบ
เรียบร้อยปกติสุขของผู้อื่น หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน การสอน หรือ      
กระท าการใดๆอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะของนักเรียนหรือของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๑๔. นักเรียนต้องไม่เป็นผู้ก่อการหรือมีส่วนร่วมก่อการทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือนักเรียนของสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลอื่น 

 

ข้อ ๑๕. นักเรียนต้องประพฤติและปฏิบัติตนต่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่ด้ วยความสุภาพ               
มีสัมมาคารวะ ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม  หรือท าร้ายร่างกายและต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ 

 

ข้อ ๑๖. นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองหรือเพื่อจ าหน่ายจ่ายแจก ซึ่ งบุหรี ่ สุราเมรัย       
ของมึนเมา สิ่งเสพติด อุปกรณ์การเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ และเสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือ
สิ่งเสพสิ่งเสพติดหรือสารต้องห้ามนั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง ผู้อื่น 
หรือส่วนรวม 

 

ข้อ ๑๗. นักเรียนต้องไม่ท าผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่  พื้นที่           
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเข้าพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ
ประกาศห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาต  
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ข้อ ๑๘. นักเรียนต้องไม่ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เพื่อการกระท าผิดทางสื่อหรือมีไว้   

ในครอบครองหรือเผยแพร่ซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออ่ืนใดที่ส่อไปในทางที่ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อช่ือเสียงของผู้อื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม  

 

ข้อ ๑๙. เมื่อนักเรียนถูกข้อกล่าวหาว่าได้กระท าการละเมิดวินัย นักเรียนต้องแสดงตน               
ให้ความร่วมมือไม่ขัดขืน แสดงพยานหลักฐานต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และต้องไม่แสดงหรือกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ
เพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่จะท าให้ตนหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์  

 

ข้อ ๒๐. นักเรียนต้องไม่ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของ
มหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๑. นักเรียนต้องพกบัตรประจ าตัวนักเรียนและแสดงบัตรได้ทันที เมื่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 

 

ข้อ ๒๒. นักเรียนต้องรักษาช่ือเสียงของตนเอง และของมหาวิทยาลัย  โดยมิให้ได้ช่ือว่าเป็นผู้ทุจริต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระท าการนั้น 

 

ข้อ ๒๓. นักเรียนต้องไม่ประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือ    
กระท าการใดๆอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาวหรือส่อไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ 

 

ข้อ ๒๔. นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นพนัน หรือเล่นการพนัน หรือ
สนับสนุนให้มีการเล่นการพนัน 

 

ข้อ ๒๕. นักเรียนต้องไม่ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารอื่นใด หรือกระท าการ
ใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขส่วนรวมเสียหาย หรือ
ถูกท าลาย 

 

ข้อ ๒๖. นักเรียนต้องไม่มีไว้ในครอบครอง หรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้
เป็นอาวุธ หรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทั้งเมื่ออยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ข้อ ๒๗. ห้ามนักเรียนประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อื่น หรือจับกลุ่มมั่วสุมในลักษณะที่ก่อ
ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อ
ศีลธรรมอันดี หรือประพฤติตนเพื่อการค้าประเวณี สิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งเมื่ออยู่ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
   

  ข้อ ๒๘. ห้ามนักเรียนใช้บริการสถานบันเทิง หรือแหล่งอบายมุขทั้งหลาย หรือสถานที่ที่
กฎหมายประกาศห้ามไว้ 
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  ข้อ ๒๙. ห้ามนักเรียนออกไปภายนอกมหาวิทยาลัยในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือ
ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน 

 

  ข้อ ๓๐. ห้ามนักเรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ฝ่าฝืนกับระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๓๑. ห้ามนักเรียนเที่ยวเตร่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหรือประพฤติตน  
ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง บิดา มารดา หรือของมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อ ๓๒. นักเรียนต้องไม่ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งลักษณะความผิดต้องไม่เป็นท่ีเสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๓๓. นักเรียนต้องไม่กระท าการอื่นใดในลักษณะที่ไม่สมควรแก่วัย ศีลธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณี ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย แม้จะไม่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ หากฝ่าฝืนให้คณะกรรมการปกครอง
ร่วมกันพิจารณาถึงการกระท านั้น และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การกระท าที่ไม่สมควรนั้นเป็นการกระท าที่ผิดวินัย
นักเรียน ให้แจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง และวิทยาลัยทราบ 

 
หมวดที่  ๒ 

การแต่งกายและบุคลิกภาพของนักเรียน 

 
  ข้อ ๓๔. ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนชาย ดังน้ี 

   (๑)  ทรงผม ให้นักเรียนไว้ทรงผมแบบรองทรง ห้ามไว้หนวด เคราและจอน (ยกเว้น
นักเรียนที่มีข้อบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) หรือเปลี่ยนสีผมให้ผิดธรรมชาติ หรือดัดแปลงทรงผมให้เป็น
แบบอ่ืน  
   (๒)  เสื้อ ให้ใช้คอปกเช้ิตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน)      
ท าจากผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผ่าหน้าตลอด ติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ ากว่า
สะเอว เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย มีกระเป๋าบนด้านซ้ายที่กระเป๋าปักรูปคัตเตอร์ท าด้วยไหม  
สีแดง หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนด 

(๓)  กางเกง สีด า หรือสีกรมท่า แบบทรงสากล ไม่รัดรูป ผ่าใส่ซิบด้านหน้า ไม่มีจีบ     
ขายาวถึงหลังเท้าของผู้สวมใส่ ไม่พับปลายขา มีหูท าจากผ้าชนิดเดียวกันส าหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใส่         
ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยู่ภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา (ห้ามใช้ผ้ายีนส์) หรือตาม
แบบท่ีวิทยาลัยก าหนด 

(๔) เข็มขัด หนังสีด าใช้กับหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะ หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนด 

   (๕) รองเท้า หนังหรือผ้าใบสีด า ชนิดไม่มีลวดลาย หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนด 

   (๖) ถุงเท้า แบบสุภาพสีด า หรือสกีรมท่า ไม่บางจนเกินไป เวลาสวมใส่ไม่พับหรือม้วน
ขอบถุงเท้า 
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   (๗) ชุดฝึกปฏิบัติงานหรือชุดพละ รูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัย
ก าหนด 

   (๘) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่มีสายสภุาพเท่านั้น 

   (๙) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเพื่อสวมใส่เครื่องประดับ หรือท าสีเล็บ หรือ
สักตามร่างกาย 
 

  ข้อ ๓๕. ให้มีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักเรียนหญิง ดังนี้ 
   (๑) ทรงผม ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ไม่เกินกลางหลัง โดยต้องเกล้าหรือเก็บรัดผม  
ให้เรียบร้อยและผูกโบว์สีด าหรือสีกรมท่า ห้ามเปลี่ยนสีผมให้ผิดจากธรรมชาติ หรือดัดผม  
   (๒) เสื้อ ให้ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเช้ิตปลาย
แหลมแขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไม่ผ่าปลายแขน) ปลายแขนท าเป็นสาบตลบขึ้น ไม่มีสาบด้านหลัง ผ่าหน้าตลอดท า
สาบตลบเข้าข้างในกว้าง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวของเสื้อต่ ากว่าสะเอว       
เวลาสวมใส่เก็บปลายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนด  
   (๓) กระโปรง สีด า หรือสีกรมท่า ทรงสอบไม่อัดจีบแบบเอวสูง ความยาวเสมอเข่า   
เวลาสวมใส่ให้ทับชายเสื้อไว้ให้เรียบร้อยให้เห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยู่ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ( ห้ามใช้       
ผ้ายีนส์) หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยก าหนด 

   (๔) กระดุม ท าด้วยโลหะสีเงินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก าหนด 
 

   (๕) เข็มขัด หนังสีด า หรือสีน้ าตาลเข้ม หัวเข้มขัดเป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือ
รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก าหนด 

   (๖) รองเท้า หนังหุ้มส้นสีด าหรือผ้าใบสขีาว ชนิดไม่มีลวดลาย หรือตามแบบท่ีวิทยาลยั
ก าหนด 

(๗) ถุงเท้า แบบสุภาพสีขาว สั้น ไม่บางจนเกินไป  
(๘) ชุดฝึกปฏิบัติงาน และชุดพละรูปแบบและการสวมใส่ให้เป็นไปตามที่วิทยาลัยก าหนด 

(๒) ต่างหูส าหรับนักเรียนหญิงให้สวมใส่ได้เฉพาะแบบที่มีขนาดเล็ก และสุภาพเท่านั้น 

              (๙) ห้ามแต่งหน้า ทาปาก เพื่อเสริมสวย เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย 

(๑๐) ห้ามใช้เครื่องประดับทุกชนิด ตกแต่งทรงผม หรือร่างกาย ยกเว้นนาฬิกาข้อมือที่
มีสายสุภาพเท่านั้น 

   (๑๑) ห้ามเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (ยกเว้นหู) เพื่อสวมใส่เครื่องประดับ หรือ 
ท าสีเล็บ หรือสักตามร่างกาย 
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หมวดที่ ๓ 

โทษฐานผิดวินัยนักเรียน 
 

 

  ข้อ ๓๖ นักเรียนผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยนักเรียน ตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวด ๑ นักเรียนผู้นั้นถือว่าเป็นผู้กระท าผิดวินัยจักต้องได้รับโทษทางวินัยนักเรียนตามที่ก าหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุ
อันควรงดโทษ 

   โทษวินัยนักเรียนนักศึกษามี ๕ สถาน ดังนี ้
(๑)   ว่ากล่าวตักเตือน 

(๒)    ท าทัณฑ์บน 

(๓)    ตัดคะแนนความประพฤติ 
(๔)    ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(๕)    โทษอ่ืนๆตามที่วิทยาลัยก าหนดแต่ไม่เกินโทษที่กฎหมายก าหนด 
 

หมวดที่ ๔ 

การปกครองและการส่งเสรมิความประพฤตินักเรียน 
 

  ข้อ ๓๗.  ให้วิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปกครองไม่เกิน ๑๓ คน ประกอบด้วย 

   (๑) ผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้ที่ผู้อ านวยการวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 

     มอบหมาย 

(๒) ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน  รองประธาน 

(๓) ผู้แทนจากภาควิชาที่เปิดสอนภาควิชาละ ๑ คน      กรรมการ 

(๔) ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ๑ คน       กรรมการ 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา สังคม ศาสนา กฎหมายหรือ     กรรมการ 

     ด้านอื่น ๆ ไม่เกิน ๕ คน   

(๖) ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลปกครองนักเรียน ๑ คน       กรรมการและเลขานุการ 
 

  ข้อ ๓๘. ให้คณะกรรมการปกครองมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
                                      (1) ให้คณะกรรมการปกครองมีหน้าที่ดูแล ป้องกัน กวดขัน ระเบียบวินัย ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมตลอดถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน  หรือเสนอการลงโทษให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้หรือตาม
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและให้ค าปรึกษาเสนอแนะด้านความประพฤติ ส่งเสริม
จริยธรรมคุณธรรมต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย  
                                      (2) ให้คณะกรรมการปกครองก าหนดพิจารณาและจัดท าหลักเกณฑ์ต่างๆให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี ้
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                                   (3) จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ลักษณะ   และกิจกรรม
การเพิ่มคะแนน และจ านวนคะแนนให้เป็นไปตามประกาศวิทยาลัย 

                                   (4) ด าเนินการสอบสวนนักเรียนที่กระท าผิด หรือแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสนอให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับนี้ 
 

  ข้อ ๓๙. ให้นักเรียนแต่ละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอดการเป็น
นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน 
 

  ข้อ ๔๐. นักเรียนที่ได้กระท าความผิดตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย คณะ โรงเรียน หรือกฎหมายบ้านเมืองต้องถูกพิจารณาให้โรงเรียนลงโทษให้ตัดคะแนนความประพฤติและ
ให้ได้รับโทษทางวินัยตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

(1) ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๑ – ๓๐ คะแนน ให้ลงโทษตักเตือน  และแจ้งผู้ปกครอง
ให้มารับทราบพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงความประพฤติ 

(2) ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๑ – ๕๐ คะแนน ให้ลงโทษท าทัณฑ์บนครั้งที่หนึ่ง   
โดยให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบ และท ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ าเพ็ญประโยชน์ไม่เกิน ๑ เดือน 

                                   (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ ๕๑ – ๗๐ คะแนน ให้ลงโทษท าทัณฑ์บนครั้งที่สอง   
โดยให้โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดท ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า     
๒ เดือน 

                                   (๔) ตัดคะแนนความประพฤติ ๗๑ – ๑๐๐ คะแนน ให้ลงโทษท าทัณฑ์บนครั้งที่สาม     
โดยให้โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน จัดท ากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า     
๑ ภาคการศึกษา 

 

ข้อ ๔๑. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต่ ๕๑ คะแนนขึ้นไปให้วิทยาลัยระงับ   
การออกหนังสือรับรองความประพฤติและเสนอตัดสิทธิเข้าศึกษาต่อในระบบโควต้าของมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาตรี 

 

ข้อ ๔๒. คะแนน หลักเกณฑ์และแนวทางการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนให้เป็นไปตาม
ประกาศของวิทยาลัย 

 

  ข้อ ๔๓. ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยมีอ านาจลงโทษวินัยนักเรียนตามข้อบังคับนี้ได้ทุกระดับ
ความผิด 

 

ข้อ ๔๔. ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนมีอ านาจสั่งลงโทษวินัยนักเรียนตามหมวด ๓ ข้อ ๓๖           
ได้ทุกสถานความผิดและให้มีอ านาจลงโทษตามผลของการตัดคะแนนความประพฤติ ข้อ ๔๐ ส่วนการลงโทษ      
ตามข้อ ๔๑ ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
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  ข้อ ๔๕. ให้นักเรียนมีสิทธิขออุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษข้อ ๔๐ ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย             
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๔๑ ให้อุทธรณ์ต่ออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
ผลการพิจารณาของผู้อ านวยการวิทยาลัยหรืออธิการบดีแล้วแต่กรณีถือเป็นที่สุด 
  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

            

                                  
     (ศาสตราจารย์ ดร.เกษม   สุวรรณกุล) 
                                            นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
เรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะความผดิวินัยนักศึกษา 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ก าหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา 

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

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา เพ่ือให้การ
บริหารจัดการงานด้านวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นธรรม 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7  และข้อ 33 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554  และมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษา   
ในคราวประชุมครั้ งที่  5/2554 เมื่ อวันที่  20 กันยายน พ.ศ.  2554 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการนโยบายและแผน ในคราวประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม          
พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงก าหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
         “ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง”  หมายความว่า  ความผิดที่ต้องได้รับการพิจารณา
ลงโทษไดไ้ม่เกินภาคทัณฑ์หรือท าทัณฑ์บน 
                            “ความผิดวินัยร้ายแรง”     หมายความว่า  ความผิดที ่ต ้องได้ร ับการ
พิจารณาลงโทษตั้งแต่พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษาข้ึนไป 
 

  ข้อ ๒ ประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา 
(๑) ประเภทความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ 

ก. แต่งกายผิดระเบียบ หรือไม่สุภาพเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย 
ข. มีภาพ สิ่งพิมพ์ ภาพวาด ภาพเขียน หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ลามกอนาจารไว้ใน

ครอบครอง 
ค. สูบบุหรี่หรือมีไว้ในครอบครอง หรือจ าหน่ายจ่ายแจกซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย

ของมึนเมา หรือสารควบคุมใด ๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับการเสพสิ่งเสพติดหรือสารควบคุมใด ๆ  
ฆ. มีไว้ในครอบครองซึ่งอุปกรณ์การเล่นการพนัน 
ง. กระท าผิดระเบียบการใช้ยานพาหนะ การใช้อาคารสถานที่ หรือพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัย หรือเข้าพักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกินก าหนดเวลาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
หรือกระท าการใดๆ ที่ท าให้อาคารสถานที่สกปรก 
   จ. แสดงกิริยาไม่สุภาพต่ออาจารย์  เจ้าหน้าที่  หรือไม่ เชื่อฟังค าสั่ ง          
ค าตักเตือนของอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ หรือแสดงกิริยาอันไม่สมควรเมื่อเข้ามา
ในมหาวิทยาลัย ชั้นเรียน ห้องสอบ หรือติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
   ฉ. ไม่แสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา เมื่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย   
ขอตรวจสอบ 

ช. ประพฤติตนไม่เป็นสุภาพชน เช่น กล่าวค าเท็จ พูดค าหยาบ ค าส่อเสียด     
ด่าทอ  เป็นตน้ 

ซ. จัดท าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งพิมพ์ ภาพวาด  ภาพเขียน  ภาพถ่าย 
หรือภาพเคลื่อนไหว หรือสื่ออ่ืนใดอันลามก 
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ฌ. กระท าความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิด
ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 

ญ. ประพฤติหรือกระท าการใดๆ ในลักษณะหมิ่นเหม่ต่อการกระท าผิดวินัย
นักศึกษาร้ายแรง 

ฎ. กระท าการใด ๆ  ที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแล้ว    
มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยนักศึกษาประเภทไม่ร้ายแรง 
                          (๒) ประเภทความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ 

ก. กระท าความผิดวินัยนักศึกษาประเภทไม่ร้ายแรงเป็นอาจิณและถูกคณะ 
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ลงโทษตักเตือนไว้เกิน 3 ครั้ง  

ข. ไม่มีสัมมาคารวะ  แสดงกิริยาก้าวร้าว  กระด้างกระเดื่อง  ลบหลู่   ดูถูก   
ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือท าร้ายร่างกายอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

    ค. ประพฤติผิดศีลธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีที่ดีงาม  
หรือกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียในทางชู้สาว 

ฆ. เล่นการพนัน มีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการเล่นการพนัน 
   ง. ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกงทรัพย์ หรือท าลายทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของมหาวิทยาลัย  
   จ. เสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพติดใด ๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
   ฉ. ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศมหาวิทยาลัย  
หรือประกาศของคณะ วิทยาลัย หรือส านัก 

ช. การใช้ยานพาหนะในลักษณะที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สิน เช่น ขับรถเร็ว ขับรถย้อนศร เป็นต้น 

ซ. แสดงถ้อยค าหรือข้อความอันเป็นเท็จเพ่ือประโยชน์ตนหรือบุคคลอ่ืน  
หรือปกปิดข้อความอันควรบอกต่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

ฌ. ปลอมแปลงลายมือชื่ออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 
ญ. ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัย หรือเอกสารอ่ืนใด หรือกระท า

การใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนโดยจงใจและเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้โดย
ปกติสุขของส่วนรวมเสียหายหรือถูกท าลาย 

ฎ. น ากิจกรรมหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมมาปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ฏ. ก่อการหรือมีส่วนร่วมก่อการทะเลาะวิวาท  หรือท าร้ายร่างกายระหว่าง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลอื่น 

ฐ. พก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งเสพติดต้องห้ามตามกฎหมาย 
ฑ. พก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช้เป็น

อาวุธหรือสิ่งใช้แทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนใดเมื่ออยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย 
ฒ. ใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เพ่ือกระท าผิดทางสื่อ หรือสื่ออ่ืนใด

ที่ส่อไปในทางที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อ่ืน สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อม
เสียต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

ณ. แอบอ้างหรือใช้ชื่อมหาวิทยาลัยไปด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ด. กระท าความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและลักษณะ

ความผิดได้สร้างความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 

71 



 
 

ต. กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา เช่น ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง เป็นต้น 

ถ. กระท าความผิดอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย โดยกระท า
การทุจริต หรือทุจริตการสอบ (ยกเว้นการสอบประจ าภาคของมหาวิทยาลัย) หรือพยายาม      
กระท าการเช่นว่านั้น 

ท. ละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง  หรือกฎหมายอ่ืนใดที่รัฐก าหนดไว้  
หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของมหาวิทยาลัย หรือของคณะ หรือของหอพักนักศึกษา 

ธ. ประพฤติละเมิดกฎหมายบ้านเมืองจนต้องได้รับโทษในคดีอาญาโดยค า
พิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  

น. ประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย
ต่อชื่อเสียง และเกียรติคุณของตน หมู่คณะ ผู้ปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย 

บ. เป็นผู้ก่อเหตุ  หรือยุยงให้ เกิดความวุ่นวายร้ายแรงขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างนักศึกษา 

ป. กระท าการก่อกวน รบกวนความสงบเรียบร้อยปกติสุขของผู้อ่ืน หรือ
กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ขัดขวางอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนหรือกระท าการใดๆ      
อันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ผ. ท าร้ายร่างกายอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่โดยชอบรวมถึงการท าร้ายบุคคลทั่วไป 

ฝ. กระท าการใดๆ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาพิจารณาแล้ว
มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นการกระท าความผิดวินัยนักศึกษาประเภทร้ายแรง 
 

  ข้อ ๓ การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที ่กระท าความผิดวินัยนักศึกษาประเภท
ความผิดว ิน ัยไม ่ร้ายแรงให้อยู่ ในขอบข่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ข้อ 31 (1) (2) 
และ (๖) 
 

  ข้อ ๔ การพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิดวินัยนักศึกษาประเภท
ความผ ิดว ิน ัย ร้ายแรงให้อยู่ ในขอบข่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            
พระนครเหนือ ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 2 โทษฐานผิดวินัยนักศึกษา ข้อ 31 (3) (4) 
(5) และ (6) 
 

  ข้อ ๕ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัยหรือการตีความ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศนี้       
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
  
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

                                                                        
                                           (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ   บณุยโสภณ) 
                                                                 อธิการบดี 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
เรื่อง ลักษณะโทษความผิดวินัยนักศึกษา กรณีการดื่มสรุาของมึนเมาหรือ 

มั่วสุมสิ่งเสพติดและสบูบุหรี่ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและ 
กรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาและกอ่การทะเลาะวิวาท 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เร่ือง  ลักษณะโทษความผิดวนิยันักศึกษากรณีการดื่มสุราของมึนเมาหรือม่ัวสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหร่ีภายใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยและกรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาและก่อการทะเลาะวิวาท  

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

ตามที่ปรากฏว่า มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางราย
และบางกลุ่ม ไม่ด ารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรีของความเป็นนักศึกษามหาวิ ทยาลัย ประพฤติตนมัวเมา          
ในอบายมุขด้วยการดื่มสุราของมึนเมามั่วสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหรี่ และในบางรายดื่มสุราของมึนเมาแล้ว    
ก่อการทะเลาะวิวาทได้รับบาดเจ็บ บางรายถึงขั้นเสียชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสื่อมเสียและ
ความเสียหายต่อนักศึกษา และบุคคลอื่น รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดโทษ
ทางวินัยส าหรับนักศึกษาที่ดื่มสุราของมึนเมาหรือม่ัวสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและ
กรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาและก่อการทะเลาะวิวาทไว้เป็นโทษร้ายแรงต้องถูกลงโทษสถานหนัก 

 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 7  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า          
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 และมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษาในคราวประชุม             
ครั้งที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายและแผนในคราว
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงก าหนดลักษณะโทษความผิดวินัยนักศึกษา
กรณีการดื่มสุราของมึนเมาหรือมั่วสุมสิ่งเสพติดและสูบบุหรี่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยและกรณีนักศึกษาดื่มสุรา
ของมึนเมาและก่อการทะเลาะวิวาท ดังนี้ 

ข้อ ๑ กรณีนักศึกษาดื่มสุราของมึนเมาหรือมั่วสุมสิ่งเสพติดให้ลงโทษฐานผิดวินัยนักศึกษา
ประเภทร้ายแรง ดังนี้  

        (๑)   พักการศึกษาตั้งแต ่๑ ภาคการศึกษา ถึง ๓ ปีการศกึษา   
        (๒)  ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือ    

ปริญญาบัตรมีก าหนดไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 
ข้อ ๒ กรณีนักศึกษาดื่มสุราและก่อการทะเลาะวิวาททั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยให้

ลงโทษฐานผิดวินัยนักศึกษาประเภทร้ายแรงด้วยการให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยลงโทษให้ออกหรือไล่ออก
เท่านั้น 

ข้อ ๓ กรณีนักศึกษาสูบบุหร่ีภายในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยให้ด าเนินการดังนี ้
                             (๑)  ให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับนักศึกษาผู้นั ้นเป็นเงินตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ขั้นต่ า 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และสูงสุด
ไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ที่ฝ่ายการเงินของคณะ วิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดหรือที่กองคลัง 
มจพ. กรุงเทพฯ หรือที่กองงาน มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี หรือที่ส านักงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง แล้วแต่
กรณี  

         (๒)  ให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ หรือวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดบันทึกข้อมูล
ไว้หากพบว่านักศึกษาผู้ใดได้กระท าผิดซ้ าเกินกว่า 2 ครั้ง ให้เสนอลงโทษพักการศึกษา กรณีเป็นนักเรียน    
ให้แจ้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน เพื่อตัดคะแนนความประพฤติ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่   19   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                                                                           
                                        (ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บณุยโสภณ) 

                                        อธิการบดี 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มและตัวอย่างเอกสาร 

ด้านวินัยนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกค าให้การ (วน.1/2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 



 
 

 
 
 

กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

บันทึกค าให้การ 
 
ค าให้การของ ................................................................................................................................ 
เรื่อง  การสอบสวนข้อเท็จจริง 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ี ............... ลงวันที่ .....................
สถานทีส่อบสวน .................................................. วันที่ ....... เดือน ......................พ.ศ. .............. 
 
ข้าพเจ้าชื่อ ..................................... นามสกุล ....................................... อายุ .......................... ปี 
เชื้อชาติ ................ สัญชาติ ............. ศาสนา ..................สาขาวิชา ............................................ 
ภาควิชาวิชา ...................... คณะ / วิทยาลัย ................... เลขประจ าตัวนักศึกษา ...................... 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน ..................................... โทรศัพท์ ........................................... 
ผู้ปกครองช่ือ ........................... นามสกุล .................................. ที่อยู่ผู้ปกครองเลขที่ ................ 
หมู่ที่ ................ ตรอก/ซอย............................................ ถนน ..................................................... 
แขวง/ต าบล ........................ เขต/อ าเภอ .............................. จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์ .......................................... โทรศัพท์ ...................................................................... 
 
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
ข้าพเจ้าทราบแล้วจึงขอให้การด้วยความสัตย์จริง ดังนี้ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

(แบบ วน.1/2557) 
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หน้า  2 
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(แบบ วน.1/2557) 
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หน้า  3 

 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมิได้กระท าหรือจัดให้ท าการใด   ซึ่งเป็นการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ หรือให้สัญญา เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้การใด   และข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมดที่ได้ให้ไว้โดยตลอด 
รับรองว่าเป็นบันทึกค าให้การที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

ลงช่ือ ...........................................  ผู้ให้การ 
              (.........................................) 
 
 

ลงช่ือ ...........................................  ผู้บันทึก 
             (.........................................) 
 

 

 
 

 

(แบบ วน.1/2557) 
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แบบร้องเรียนนักศึกษา (วน.2/2557) 
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบร้องเรียนนักศึกษา 

 

เขียนที่ ......................................................... 
วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ................. 

 

เรื่อง ร้องเรียนนักศึกษา 

เรียน .................................................................. 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ......................................................... 

  ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ร้องเรียน) ...................... นามสกุล ............................................... 
อยู่บ้านเลขที่ .......................... ซอย .................................. ถนน ................................................. 
แขวง/ต าบล .......................... เขต/อ าเภอ ............................. จังหวัด ...................................... 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน ............................ โทรศัพท์ .................................................. 
 
  ข้าพเจ้าขอร้องทุกข์กล่าวโทษ นาย/นาง/นางสาว ...............นามสกลุ ............... 
นักศึกษาภาควิชา ................................................... สาขาวชิา ..................................................... 
คณะ / วิทยาลัย ....................... เลขประจ าตัวนักศึกษา .................... เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี ......... 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ .................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

(แบบ วน.2/2557) 
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หน้า  2 

 
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้าไม่มีเจตนาทุจริต             
คิดกลั่นแกล้ง หรือให้ร้ายต่อนักศึกษาคนดังกล่าว ด้วยประการใด ๆ ท้ังสิ้น 

 

      ลงช่ือ ........................................ (ผู้ร้องเรียน) 
             (......................................) 
             ........./................../.......... 
 

ได้รับค าร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบ จ านวน ...................... ชุด ไว้เพื่อด าเนินการต่อไปแล้ว 

 

                                                             ลงชื่อ ............................... (ผู้รับค าร้องเรียน) 
                       (............................) 
              ......./............../........ 

 
 
 

(แบบ วน.2/2557) 
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แบบตักเตือนนักศึกษา (วน.3/2557) 
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แบบตักเตือนนกัศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                       1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง กทม. 10800 
  

วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
 

เรื่อง รับการตักเตือน 
 

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
 

  ข้าพเจ้าชื่อ ...................... นามสกุล ..................... อยู่บ้านเลขที่ ......................
หมู่ที่ ....... ถนน ..................... ตรอก / ซอย .......................... ต าบล / แขวง ..............................
อ าเภอ / เขต ............................... จังหวัด ............................ โทรศัพท์ .......................................
เป็นนักศึกษาภาควิชา .................. สาขาวิชา .................. คณะ / วิทยาลัย .................................
เลขประจ าตัวนักศึกษา ............................ เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน .............................. 
ผู้ปกครองชื่อ ............................. นามสกุล ............................ อยู่บ้านเลขที่ ................................. 
หมู่ที่ ......... ถนน ...................... ตรอก / ซอย ............................ ต าบล / แขวง ......................... 
อ าเภอ / เขต ............................. จังหวัด .................................... โทรศัพท์ .................................. 
ได้รับทราบ และยอมรับในการกระท าผิดวินัยนักศึกษา เรื่อง ......................................................... 
ซึ่งได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ข้าพเจ้าขอให้ค าสัญญาว่า ต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้า      
จะประพฤติตนเป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัย และสังคม โดยจะไม่ประพฤติผิดข้อบังคับ 
กฎระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยขึ้นอีก 
 
 
ลงช่ือ ..........................................................   ลงช่ือ ........................................................... 
       (.........................................................)                  (......................................................) 
                      นักศึกษา                                  หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
                           
 
 

ลงช่ือ ........................................................... 
       (.........................................................) 

     หัวหน้าภาควิชา/ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา    
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แบบท าทัณฑ์บนนักศึกษา (วน.4/2557) 
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แบบท าทัณฑ์บนนักศกึษา 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
        1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง กทม. 10800 

 
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. ................. 

 
เรื่อง ท าทัณฑ์บนนักศึกษา 
 
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
  ข้าพเจ้าชื่อ .................. นามสกุล .......................... อยู่บ้านเลขที่ ......................
หมู่ที่ ........... ถนน ................. ตรอก / ซอย ........................ ต าบล / แขวง ................................ 
อ าเภอ / เขต ...................... จังหวัด ...................................... โทรศัพท์ ....................................... 
เป็นผู้ปกครองนักศึกษา ชื่อ ....................................... นามสกลุ .................................................... 
สาขาวิชา ........................ ภาควิชา .............................. คณะ / วิทยาลัย .................................... 
เลขประจ าตัวนักศึกษา ............................................ เกี่ยวข้องเป็น .............................................. 
 
  ได้รับทราบความผิดของนักศึกษาในปกครองแล้ว คือ ......................................... 
และข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะควบคุมดูแล และอบรมสั่งสอนนักศึกษาในปกครองให้ปฏิบัติตน     
ให้ เป็น ไปตามข้อบั งคับของมหาวิทยาลัย  ว่าด้ วย วินั ยนักศึ กษาตลอดเวลาที่ ศึ กษ า                 
อยู่ในมหาวิทยาลัย หากนักศึกษายังกระท าผิดวินัยนักศึกษาอีก ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย
ลงโทษนักศึกษาในปกครองของข้าพเจ้าโดยสถานหนัก 
 
 
 
   ลงช่ือ ....................................................  ลงช่ือ ........................................................... 
               (ผู้ปกครองนักศึกษา)                                     (นักศึกษาผู้รับทัณฑ์บน) 
                                
 
 

ลงช่ือ ............................................................... 
      (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้แทน) 

 
 

(แบบ วน.4/2557) 
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แบบขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนักศึกษา (วน.5/2557) 
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แบบขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษนักศึกษา 

 

เขียนที่ ...................................................... 
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ..................... 

 
เรื่อง ขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 
 
เรียน อธิการบดี 
 
  ข้าพเจ้าชื่อ ....................... นามสกุล ................... เปน็นักศึกษาชั้นปีท่ี .............. 
สาขาวิชา ................................................... ภาควิชา ................................................................... 
คณะ / วิทยาลัย ............................... เลขประจ าตัวนักศึกษา ....................................................... 
มหาวิทยาลยัได้ลงโทษ .................................................................................................................. 
ตามค าสั่งที่ ................... ลงวันที่ ............... เดือน ....................................... พ.ศ. ........................ 
ในเหตุของการกระท าความผิด ...................................................................................................... 
ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษค าสั่งดังกล่าวด้วยเหตุผลดังนี้ .......................................................    
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

ลงช่ือ ................................................ 
      (...............................................) 

          ผู้ขออุทธรณ์ 
                                         ............/...................../............. 
 
 
ข้อก าหนดการอุทธรณ์ 

1. ให้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่ง 
2. ให้ยื่นอุทธรณ์เพื่อตนเอง และด้วยตนเองเท่านั้น 
3. อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย สั่งยกอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษแล้วแต่กรณี 
4. ค าวินิจฉัยค าขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของอธิการบดีถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
 
 

(แบบ วน.5/2557) 
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เขียนที่ ......................................................... 
วันที่..........เดือน ..........................พ.ศ. .............. 

 
เรื่อง  ................................................................... 
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 ด้วยข้าพเจ้า ............................................... นามสกลุ ....................................................                   
อยู่บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ ........... ถนน ............................. ต าบล/แขวง .............................. 
อ าเภอ ................................................................... จังหวัด ..........................................................  
รหัสไปรษณีย์ ......................................................... โทรศพัท์ ....................................................... 
เป็นผู้ปกครองของ ......................................................................................................................... 
ขอความกรุณาต่อท่านอธิการบดี ลดหย่อนผ่อนโทษให้กับนักศึกษาในปกครองของข้าพเจ้าด้วยเหตุผล
ดังนี้ ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
............................................................................................................................................................                         
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

                         ลงช่ือ .................................................................. 
                                                 (...............................................................) 
                                                               ผู้ปกครองนักศึกษา 
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แบบรายงานความประพฤตินักศึกษา (วน.6/2557) 
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แบบรายงานความประพฤตนิักศกึษา 

 

วันที่ ............. เดือน ....................................... พ.ศ. ....................... 
ชื่อนักศึกษา ................................... สาขาวิชา/ภาควิชา ............................................ 

คณะ/วิทยาลัย ................................ เลขประจ าตัวนักศึกษา ........................................................ 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ........................................ ถูกลงโทษ ............................................................ 
เหตุที่ถูกลงโทษ ............................................................................................................................. 
การตรวจสอบความประพฤติเบื้องต้นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา 
  1.  การแต่งกายของนักศึกษา  ............................................................................ 
  2.  กริิยาวาจาของนักศึกษา ................................................................................ 
  3.  นักศึกษามีสัมมาคารวะต่ออาจารย์หรือไม่ ..................................................... 
  4.  การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ / คณะ / วิทยาลัย .............................. 
  5.  นักศึกษามีอาการของผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ ................................................... 
  6.  นักศึกษาลักทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ / ผู้อ่ืนหรือไม่ ...................................... 
  7.  นักศึกษาทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนหรือไม่ ........................................................... 
  8.  นักศึกษามีอาการทางจิต / ประสาทหรือไม่ ................................................... 
  9.  นักศึกษาดื่ม หรือเมาสุราในมหาวิทยาลัยฯหรือไม่ ......................................... 
  10. นักศึกษาเล่นการพนันในมหาวิทยาลัยฯหรือไม่ ............................................. 
  11. นักศึกษาค้า หรือจ าหน่ายยาเสพติดหรือไม่ .................................................. 
  12. นักศึกษาพกพาอาวุธเข้ามาในมหาวิทยาลัยฯหรือไม่ ..................................... 
  13. อื่น ๆ ............................................................................................................ 
 
 
 

ลงช่ือ (.................................................) อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                                              ............../..................../................ 
 
ความเห็นของกลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ............................................................................ 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

ลงช่ือ (.................................................)  
                                              ............../..................../................ 
                                   ต าแหน่ง ....................................................... 
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(แบบ วน.6/2557) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มนักศึกษาประกอบคุณงามความด ี(วน.7/2557) 
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กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

แบบฟอร์มนักศึกษาประกอบคุณงามความด ีประจ าปีการศึกษา ............... 
 
1.  สถานภาพปัจจุบัน 
    ชื่อ ............................. นามสกุล ................................ ชือ่เล่น ....................... เกิด พ.ศ. ................. 
    เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ .................... ห้อง ................................. สาขาวิชา ......................................... 
    ภาควิชา ..................................................... คณะ / วิทยาลัย .........................................................    
    หลักสูตร .............................................. ปี เลขประจ าตัวนักศึกษา ..................................................     
    โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................ อุปนิสัย .................................................................. 
    .................................................................. คติประจ าใจ ...................... ............................................ 
    พักอาศัยอยู่กับ       บดิา-มารดา       อยู่กับญาติ       อยู่หอพักชื่อ ............................. 
    เลขที่ ............... ซอย ...................... ถนน .................................. ต าบล/แขวง ............................... 
    อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด ...................... รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ .................... 
    สถานภาพบิดา-มารดา       อยู่ด้วยกัน       อยา่ร้าง       อ่ืน   ................................... 
    ผู้ปกครองชื่อ ................................. นามสกุล .................................. เกี่ยวข้องเป็น ......................... 
    ที่อยู่เลขท่ี ............... ซอย ................................ ถนน ......................... ต าบล/แขวง ....................... 
    อ าเภอ/เขต..................... จังหวัด ..................... รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ .......................... 
    อาชีพ ....................................... สถานที่ท างาน ..................................... .......................................... 
    ................................................................................................. ..... โทรศัพท์ .................................... 
2.  ผลงาน (เขียนอธิบายเรียงล าดับความส าคัญและเอกสารประกอบผลงานแต่ละข้อที่ด าเนินการ) 
     2.1 ช่วยเหลือหรือมีส่วนช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ให้พ้นจากภัยอันตรายร้ายแรงหรือเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

(แบบ วน.7/2557) 

153 



 
 

-2- 
 
     2.2 พบเห็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นท าตกหล่นหรือหลงลืมทิ้งไว้ด้วยการน าคืนเจ้าของเดิม 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
     2.3 อุทิศร่างกายหรือแรงงานช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างสม่ าเสมอเป็นเวลานาน 
เช่น การบริจาคโลหิต              
............................................................................................................................. ................................ 
........................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
      2.4 อุทิศตนช่วยเหลือส่วนรวมของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยไม่หวังผลตอบแทน      
อย่างสม่ าเสมอ 
............................................................................................................................. ................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................... ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
       2.5 อ่ืน   (ระบุ) 
............................................................................................................................. ................................. 
..................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 

 
 

ลงชื่อ ............................................. 
  (.............................................) 
........./............................/.......... 

เจ้าของผลงาน/ผู้เสนอผลงาน 
 

154 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
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ค าสั่ง ............................. (ชื่อหน่วยงานที่ออกค าสั่ง) 
ที ่......../.............. (เลขที่/พ.ศ.ที่ออกค าสั่ง) 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
----------------------------------------- 

 
ด้วย ................................... (ระบุรายละเอียดนักศึกษาที่กระท าผิด/ถูกกล่าวหา/    

ถูกร้องเรียน) นักศึกษา .............................................. (ระบุสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะที่นักศึกษาสังกัด) 
.......................... (ระบุเลขประจ าตัวนักศึกษา) ได้กระท าหรือถูกร้องเรียนว่าได้กระท าผิดในเรื่อง 
............................................ (ระบเุรื่องท่ีกระท าผดิถ้ากระท าผดิหลายเรื่องใหร้ะบคุวามผดิในทุกเรื่อง)  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ (๕) และ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษากระท าความผิด/ถูกร้องเรียนว่าได้กระท าความผิดใน
เรื่องดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

๑. ……………………………................ (ระบุชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง) ประธานกรรมการ 
๒. ……………………………................ (ระบุชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง) กรรมการ 
๓. ……………………………................ (ระบุชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง) กรรมการและเลขานุการ 
๔. ……………………………................ (ระบุชื่อ-นามสกุล/ต าแหน่ง) ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) 
ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏ และ

หากการสอบสวนพบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้กระท าผิดวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เสนอ
บทลงโทษเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                                          
สั่ง  ณ  วันท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. (วัน/เดือน/ปีท่ีลงนามค าสั่ง) 

 
 
 

                  ................................................ (ลายมือช่ือผู้ลงนามค าสั่ง) 
                               (................................................) (ต าแหนง่) 
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 ค าสั่ง ............................... (ชือ่หน่วยงานที่ออกค าสั่ง)  

ที ่......../.............. (เลขที่/พ.ศ.ที่ออกค าสั่ง)        
เรื่อง  ลงโทษภาคทัณฑ์และท าทัณฑ์บน/พักการศึกษา/ระงับการออกใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรอง

ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร/ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 
----------------------------------------- 

 
ด้วย ...................................................... (ระบุรายละเอียดของนักศึกษ าที่ถูกลงโทษ

ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล/ชั้นปีที่/เลขประจ าตัวนักศึกษา/สาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ/วิทยาลัย       
ได้กระท าความผิดวินัยนักศึกษาในเรื่อง .............................................. (ระบุรายละเอียดการกระท าผิด
โดยสรุป ถ้ามีหลายกรณีให้ระบุทุกกรณี พร้อมด้วยเหตุผลข้อพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
นักศึกษาในคราวประชุมครั้งที่....../........... เมื่อวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ. ...... และข้อสนับสนุน    
ในการใช้ดุลยพินิจรวมทั้งประเภทความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า     
พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ เรื่อง การก าหนดประเภทและลักษณะความผิดวินัยนักศึกษา ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๔) จึงมีมติเห็นชอบให้ลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๑ ....................................... 
(ระบุอัตราโทษท่ีนักศึกษาผู้กระท าความผิดได้รับ)  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๔๒ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า  พระนครเหนือ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
จึงลงโทษ.................................. (ระบุชื่อ-นามสกุลนักศึกษาผู้ถูกลงโทษและอัตราโทษ) 

อนึ่ง หากนักศึกษาเห็นว่าการถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาครั้งนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ได้รับความเป็นธรรม ให้ยื่นเรื่องเพ่ือขออุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งที่
กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น ๘ อาคาร ๔๐ ปี มจพ. 

                                          
สั่ง  ณ  วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. (วัน/เดือน/ปีที่ลงนามค าสั่ง) 

 
 
 

................................................ (ลายมือชื่อผู้ลงนามค าสั่ง) 
                        (................................................) (ต าแหน่ง)   
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 ค ำสั่ง ............................... (ชือ่หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง)  
ที่ ......../.............. (เลขที่/พ.ศ.ที่ออกค ำสั่ง)        

เรื่อง  ให้ลดโทษนักศึกษำ 
------------------------------ 

 
อนุสนธิค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ที่ .... /.....        

ลงวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ..... (ค ำสั่งที่ถูกลงโทษครั้งแรก) ได้สั่งลงโทษ .................................. 
(ระบุรำยละเอียดของนักศึกษำที่ถูกลงโทษประกอบด้วยชื่อ -นำมสกุล/สำขำวิชำ/ภำควิชำ/คณะ/
วิทยำลัย/เลขประจ ำตัวนักศึกษำ ที่ได้กระท ำควำมผิดวินัยนักศึกษำ ..... ........................................ 
(ระบุควำมผิดที่ได้กระท ำ) ด้วยกำร ..... ............................................ (ระบุโทษที่ได้รับ) ต่อมำ 
................................................ (ระบุเหตุผลของกำรขออุทธรณ์) มหำวิทยำลัยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
................................ (ระบุเหตุผลของกำรลดโทษ) ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรให้โอกำสทำงกำรศึกษำกับ
นักศึกษำ จึงพิจำรณำลดโทษให้โดยนักศึกษำต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ ๕๐ แห่ งข้อบั งคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี           
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงลดโทษให้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ให้ลดโทษ ................ (ระบุชื่อ-นำมสกุลนักศึกษำท่ีถูกลงโทษ) จากเดิม ............. 
(ระบุโทษที่ได้รับเดิม) ลดโทษให้เป็น ............................... (ระบุโทษที่ได้รับใหม่) หำกกระท ำควำมผิด
อีกต้องถูกลงโทษสถำนหนักโดยไม่พิจำรณำค ำอุทธรณ์ และ ......................... (ระบุเงื่อนไขกำรลดโทษ) 
                     2. มอบกลุ่มงำนวินัยและพัฒนำนักศึกษำ  กองกิจกำรนักศึกษำ รวบรวมหลักฐำน
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของนักศึกษำ เสนอรองอธิกำรบดีฝ่ ำยกิจกำรนักศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรให้     
เข้ำศึกษำในภำคกำรศึกษำที่ .........../.................. (ระบุภำคกำรศึกษำที่นักศึกษำจะเข้ำรับกำรศึกษำ
ต่อกรณีปฏิบัติตำมเงื่อนไขเสร็จแล้ว) หำกฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขให้คงโทษ ................................... 
(ระบุโทษที่ได้รับครั้งแรก) ไว้ตำมเดิม 
                       

สั่ง  ณ  วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .............. (วัน/เดือน/ปีที่ลงนำมค ำสั่ง) 
 
 

         ................................................ (ลำยมือชื่อผู้ลงนำมค ำสั่ง) 
                                (................................................) (ต ำแหน่ง)   
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ที่ ........ / ............. (เลขที่/พ.ศ.ที่ออกค ำสั่ง)                      .................. (หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
                                                                          ................(ท่ีอยู่หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
 
       วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ..........  

(วัน/เดือน/ปีที่ลงนำมหนังสือ) 
 
เรื่อง  แจ้งผลกำรลงโทษนักศึกษำในปกครอง 
 
เรียน  ผู้ปกครอง ............................................... (ระบุชื่อ-นำมสกุลนักศึกษำที่ถูกลงโทษ) 
 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยที่ ... /...... ลงวันที่ .... เดือน ......... พ.ศ. .... (ค ำสั่งลงโทษนักศึกษำ) 
 
  ด้วยนักศึกษำในปกครองของท่ำนคือ .................................... (ระบุชื่อ -นำมสกุล
นักศึกษำที่ถูกลงโทษ) ได้กระท ำผิดวินัยนักศึกษำ ด้วยกำร ................................................................... 
(ระบุควำมผิดที่ได้กระท ำ) มหำวิทยำลัยได้พิจำรณำลงโทษนักศึกษำในปกครองของท่ำน ด้วยกำรให้ 
......................................... (ระบโุทษท่ีนกัศึกษำได้รบั)รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 
  อนึ่ง หำกนักศึกษำเห็นว่ำกำรลงโทษในครั้งนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
ให้ยื่นเรื่องเพ่ืออุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษ ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทรำบค ำสั่ง ที่งำนวินัยและพัฒนำ
นักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ ชั้น ๘ อำคำร ๔๐ ปี มจพ.  
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                                                 ...................................... (ลำยมือชื่อผู้ลงนำมค ำสั่ง) 

                                                                 ......................................... (ต ำแหน่ง) 
 
 
........................................................ (หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
โทร. ............................................... (เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
โทรสำร. ........................................ (เบอร์โทรสำรหน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
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ที่ ........ / ............. (เลขที่/พ.ศ.ที่ออกค ำสั่ง)  ..................... (หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
 ...................................(ท่ีอยู่หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
 

       วันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ..........  
(วัน/เดือน/ปีที่ลงนำมหนังสือ) 

 

เรื่อง  แจ้งผลกำรอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษนักศึกษำในปกครอง 
 

เรียน  ผู้ปกครอง ............................................... (ระบุชื่อ-นำมสกุลนักศึกษำที่ถูกลงโทษ) 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยที่ ... /...... ลงวันที่ ... เดอืน ......... พ.ศ. .... (ค ำสั่งลดโทษนักศึกษำ) 
 

  ตำมที่นักศึกษำและผู้ปกครองได้ยื่นเรื่องขออุทธรณ์ค ำสั่ งลงโทษของมหำวิทยำลัย    
ที่ ......... /..............  ลงวันที่ ..... เดือน ................... พ.ศ. ....... (ค ำสั่งลงโทษนักศึกษำ) กรณีกระท ำ
ผิดวินัยนักศึกษำด้วยกำร ...................................... (ระบุควำมผิดท่ีได้กระท ำ) ซ่ึงนักศึกษำในปกครอง
ของท่ำนถูกลงโทษด้วยกำร .......................................... (ระบุโทษที่ได้รับตำมค ำสั่งลงโทษครั้งแรก) 
ตำมควำมท่ีแจ้งแล้วนั้น 
  มหำวิทยำลัยโดยท่ำนอธิกำรบดี ได้มีค ำสั่งที่ ....../.......... ลงวันที่ ....... เดือน 
................ พ.ศ. ..... (ค ำสั่งลดโทษนักศึกษำ) ได้พิจำรณำให้โอกำสทำงกำรศึกษำและปรับปรุงตนเอง 
ประกอบกับนักศึกษำเป็นผู้มีควำมประพฤติดีไม่เคยกระท ำควำมผิดวินัยนักศึกษำมำก่อน และเป็นผู้มี
ควำมตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน จึงให้ลดโทษ จำกเดิม ............................... (โทษที่ได้รับตำมค ำสั่งลงโทษ
ครั้ งแรก) ลดโทษให้ เป็น .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (โทษที่ ได้รับตำมค ำสั่ งลดโทษ) และให้ 
................................................. (ระบชุื่อ-นำมสกุลนักศึกษำท่ีถูกลงโทษ) ......................................(ระบุ
กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลดโทษ) รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย กองกิจกำรนักศึกษำจึงขอแจ้งผล
กำรอุทธรณ์ให้ท่ำนทรำบและดูแลปรับปรุงพฤติกรรมนักศึกษำในปกครองอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือมิให้
กระท ำผิดขึ้นอึกให้เรียนจบไปเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมต่อไป 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
                                                          ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                                        ...................................... (ลำยมือชื่อผู้ลงนำมค ำสั่ง) 
                                                      ......................................... (ต ำแหน่ง) 
 
........................................................ (หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
โทร. ............................................... (เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
โทรสำร. ........................................ (เบอร์โทรสำรหน่วยงำนที่ออกค ำสั่ง) 
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  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        (หน่วยงานที่ออกหนังสือ) โทร.         (เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ออกหนังสือ) 

ที ่      /         (เลขท่ี/พ.ศ.ที่ออกหนังสือ)        วันที ่           (วันที่/เดือน/พ.ศ.ที่ออกหนังสือ)   . 

เรื่อง  นักศึกษาปฏิบัติตามเงื่อนไขลดโทษ (ระบุชื่อ-นามสกุลนักศึกษาท่ีถูกลงโทษ)                     .    
                        
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ได้มีค าสั่ งที่ 
........../................... ลงวันท่ี ......../เดือน................../พ.ศ. ........ (ค าสั่งลงโทษนักศึกษา) ลงโทษ 
.............................. (ระบุรายละเอียดของนักศึกษาท่ีกระท าผิดประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล/ภาควิชา/
คณะ/วิทยาลัย/เลขประจ าตัวนักศึกษา) ที่ได้กระท าผิดวินัยนักศึกษาด้วยการ ..................................... 
(ระบุรายละเอียดของความผิดที่ได้กระท า) โดย ........................................................ (ระบุโทษที่ได้รับ
ตามค าสั่งลงโทษครั้งแรก) แล้วนั้น 
  ต่อมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีค าสั่งที่ ......../........... 
ลงวันที่ ......../เดือน................../พ.ศ. .............ให้ลดโทษ ................................ (ระบุชื่อ -นามสกุล
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ) จากเดิมให้ ................................. ..... (โทษที่ได้รับตำมค ำสั่งลงโทษครั้งแรก) ลด
โทษให้เป็น ................................. (โทษที่ได้รับตำมค ำสั่งลดโทษ) และให้ ..........................................
(ระบุกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรลดโทษ)หากกระท าผิดขึ้นอีกให้ลงโทษสถานหนักและไม่รับพิจารณา
ค าอุทธรณ ์
  กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ได้รับเอกสารแจ้งจาก ........................................... 
(ระบุชื่อ-นามสกุลนักศึกษาที่ถูกลงโทษ) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขลดโทษของทางมหาวิทยาลัย คือ 
.......................................................................... (ระบรุายละเอียดการปฏิบตัิตามเง่ือนไขการลดโทษ) 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาแจ้งงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กอง
บริการการศึกษา อนุญาตให้ ............................................... (ระบุชื่อ-นามสกุลนักศึกษาที่ถูกลงโทษ) 
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่ต้องช าระค่าปรับ 

 
 
                               (................................) (ลายมือชื่อผู้ลงนามหนังสือ) 
     ..................................... (ต าแหน่ง) 
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ประวัติผูเ้ขียน 

 
ชื่อ       : นางปนัดดา  แส้ทอง 
ประวัติส่วนตัว      : เกิดเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2523 
ประวัติการศึกษา      : พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
พ.ศ. 2552 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างาน     : ปัจจุบันต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
กลุม่งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

โทรศัพท์      : 0-2555-2000 ต่อ 1130  
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