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ระเบียบวาดวยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน พ.ศ. 2549 
 

เพ่ือเปนการฝกนิสัยนักศึกษาใหเปนผูมีความเปนระเบียบ มีวินัย  และมีความประพฤติดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรวางระเบียบวาดวยวินัยและความประพฤติของนักศึกษาใหไวปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

หมวดท่ี 1 ขอความท่ัวไป 

1.  ระเบียบน้ีเรียกวา ระเบียบวาดวยการควบคุมความประพฤติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน พ.ศ. 2549 

 2.   ระเบียบน้ี 

    “อาจารย”    หมายถึง   อาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

    “นักศึกษา”   หมายถึง  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

    “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการปกครองนักศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”  หมายถึง   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา, วิทยาเขตกาฬสินธุ, 

วิทยาเขตขอนแกน, วิทยาเขตสกลนคร, และวิทยาเขตสุรินทร 

หมวดท่ี 2 ขอหามสําหรับนักศึกษา 

1.  ขอหามท่ีผูฝาฝนจะถูกพิจารณาโทษสถานเบา 

  1.1   ไมสามารถแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 

  1.2   ฝาฝนระเบียบวาดวยการแตงกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  1.3   ไวหนวดเคราและผมยาวดานหลังเลยตีนผมและดานขางปดหูท้ังสองขาง 

  1.4   นําของมึนเมาเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จะเพ่ือตนเองหรือเพ่ือผูอ่ืนก็ตาม โดยมิไดรับอนุญาต

จาก 

มหาวิทยาลยัฯ 

  1.5   ออกจากหองเรียนหรือโรงงาน โดยมไิดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอน 

  1.6   เขาหองเรียนหรือโรงฝกงานชา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

  1.7   เขาไปในหองเรียนหรือโรงฝกงาน หรือสถานท่ีอ่ืนใด ซึ่งตนไมมสีิทธ์ิท่ีจะเขาไปไดในเวลาน้ัน โดย

ไมไดรับอนุญาตจากอาจารยผูรับผดิชอบกอน 

  1.8  ไมตั้งใจเรียนหรือกอความรําคาญใหเกิดแกผูอ่ืน จนกระท่ังขาดสมาธิในการเรียน 

  1.9   ปดประกาศแจงความ โดยมไิดรับอนุญาตจากอาจารยผูรบัผิดชอบ 

  1.10   กระทําความผิดอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นวาเปนความผิดสถานเบา 

 2.  ขอหามท่ีผูฝาฝนจะถูกพิจารณาโทษสถานกลาง 

  2.1   กลาววาจาหรือแสดงกิริยาไมสุภาพตอครู อาจารย หรือบุคคลท่ัวไปในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ หรอืผูท่ี

ผานไปมา 

  2.2   นําเอาวัสดุเครื่องใชหรืออุปกรณตาง ๆ มาใช  หรือนําออกนอกหองปฏิบัติงานโรงงานหรือหองเรียน

โดยไมไดรับอนุญาตจากอาจารยผูควบคุม 

  2.3   สูบบุหรี่ในหองเรียน โรงฝกงาน หรือหองสมุดวิทยาลัยฯ 

175คู่มือนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2563



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน     138 

  2.4   กอการทะเลาะวิวาทภายในมหาวิทยาลยัฯ 

  2.5   ชักชวนหรือพยายามกอกวนใหเพ่ือนนักศึกษาแตกความสามัคคี 

  2.6   ขัดคําสั่งอันชอบธรรม หรือกระดางกระเดื่องตอครู อาจารย 

  2.7   เสพของมึนเมา ในหรือนอกมหาวิทยาลยัฯ 

  2.8   ประพฤติตนไมเหมาะสม อันจะเปนการกระทบกระเทือนถึงช่ือเสียงของมหาวิทยาลยัฯ เชน  

เรื่องชูสาว ฯลฯ 

  2.9   เจตนาทําใหทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ เสยีหาย 

  2.10   ขีดเขียน หรือทําความสกปรกตามอาคาร บรเิวณของมหาวิทยาลัยฯ 

  2.11   กระทําความผิด หรือประพฤติตนไมเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาเปนความผิด

สถานกลาง หรือกระทําความผิดตาม ขอ 1 เปนครั้งท่ี 2 

 3.   ขอหามท่ีผูฝาฝนจะถูกพิจารณาโทษสถานหนัก 

  3.1  ทุจริตในการสอบ 

  3.2   เลนการพนัน หรืออยูในวงการพนัน 

  3.3   เจตนาใหผูอ่ืนไดรับความเสยีหายหรือบาดเจ็บ 

  3.4   ยุยงสงเสริมใหเกิดความไมสงบข้ึนในมหาวิทยาลัยฯ 

  3.5   นําอาวุธ ยาเสพติด หรือของตองหามตามกฎหมายเขามาในมหาวิทยาลัยฯ 

  3.6   สูบกัญชา หรือยาเสพติด 

  3.7   ขัดตอความสงบเรียบรอยและศลีธรรมอันด ี

  3.8   ความผิดอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นวาเปนความผิดสถานหนัก  หรือไดทําความผดิตาม ขอ 2 

เปนครั้งท่ี 2 

 4.  ขอหามท่ีถือเปนความผิดอยางรายแรง 

  4.1  ประพฤติตนเปนท่ีเสื่อมเสียแกทางมหาวิทยาลัยฯ อยางรายแรง 

  4.2   ลักทรัพยสินของผูอ่ืน หรือทางมหาวิทยาลัยฯ 

  4.3   เจตนาทํารายผูอ่ืน หรือหมูคณะ 

  4.4   เมื่อพิสูจนเปนท่ีแนชัดไดวาติดยาเสพตดิอยางรายแรง หรือเปนนักเลงการพนัน 

  4.5   พกหรือนําอาวุธท่ีผิดกฎหมายอยางรายแรง เชน ปน วัตถุระเบิด ฯลฯ เขามาในมหาวิทยาลัยฯ 

  4.6   วางแผนใชอาวุธและวัตถุระเบิดเพ่ือการประทุษรายชีวิตผูอ่ืน หรือเพ่ือทําลายทรัพยสินของ 

มหาวิทยาลยัฯ 

  4.7   ลักลอบนํา หรือทําลายเอกสารสําคญัของมหาวิทยาลยัฯ หรือหลอกลวงเพ่ือใหไดมาซึ่งเอกสาร

สําคัญ 

น้ัน โดยมีเจตนาเพ่ือบอนทําลาย 

  4.8  ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยฯ 

  4.9   ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล เวนแตโทษโดยประมาท 

  4.10   ความผิดอ่ืนท่ีรายแรง ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เห็นควรใหออกจากสถานศึกษาหรือกระทํา

ความผิดตามขอ 3 ซ้ํา เปนครั้งท่ี 2 

หมวดท่ี 3 การลงโทษผูประพฤตผิดิฝาฝนขอหาม 

 1.  โทษสถานเบา   ใหปฏิบัติตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  1.1  ใหวากลาวตักเตือน 

  1.2  ภาคทัณฑ โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
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  1.3  ตัดคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน พรอมกับแจงใหผูปกครองทราบ 

  1.4  ตัดคะแนนความประพฤติโดยเพ่ิมเปน 2 เทา ของ ขอ 1.3 และเชิญผูปกครองมาเซ็นรับทราบ 

ความผิดน้ัน 

 2.   โทษสถานกลาง   ใหปฏิบัติตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  2.1  ภาคทัณฑ  โดยบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

  2.2  ตัดคะแนนความประพฤติ 10 คะแนน พรอมกับแจงใหผูปกครองทราบ 

   

2.3  ถายังมีการฝาฝนอีก ใหตดัคะแนนความประพฤติเพ่ิมเปน 2 เทา ของขอ 2.2 แลวเชิญผูปกครอง 

มาพบ เพ่ือเซ็นรับทราบความผิดน้ัน 

 3.  โทษสถานหนัก   ใหปฏิบัติตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  3.1  ตัดคะแนนความประพฤติ 20 คะแนน พรอมกับเชิญผูปกครองมาพบ เพ่ือเซ็นรับทราบความผดิน้ัน 

  3.2  ตัดสิทธ์ิในการสอบในภาคการศึกษาน้ัน หรือ 

  3.3  ใหถือวาผลการสอบของภาคการศึกษาน้ัน เปน โมฆะ 

 4.  โทษสถานรายแรง   ใหปฏิบัตติามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

  4.1   ใหออก หรือ 

  4.2   คัดช่ือออก หรือ 

  4.3   แจงเจาหนาท่ีบานเมือง 

หมวดท่ี  4  การบันทึกผลการลงโทษ 

 1.  ใหเลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษา จัดทําแบบบันทึกคําตักเตือนและภาคทัณฑแบบเสนอบทลงโทษ 

สงยังแผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาตาง ๆ จัดทําบันทึกผลลงโทษของนักศึกษาเปนประจําป 

 2.  บันทึกผลลงโทษทุกครั้งใหเปนหนาท่ีของเลขานุการคณะกรรมการปกครองนักศึกษาท่ีจะตองทําบันทึกภายใน

กําหนดเวลา 3 วัน นับตั้งแตท่ีไดรับแจงผลพิจารณาจากผูมีอํานาจลงโทษแลวสงสําเนาไปยัง 

  2.1   แผนกทะเบียน 1 ชุด เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐาน 

  2.2   แผนกวิชา/สาขาวิชา/คณะวิชาฯ ท่ีนักศึกษากระทําความผิด 1 ชุด 

  2.3   ผูปกครองของนักศึกษาผูกระทําผิด 1 ชุด 

  2.4   คณะกรรมการ 2 ชุด เพ่ือ 

   2.4.1   ปดประกาศท่ีปายของแผนกพัฒนาวินัย 1 ชุด 

   2.4.2   เก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด 

 ท้ังน้ี ใหผลบังคับใช  และปฏิบัติตั้งแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป 
 

                 ประกาศ  ณ  วันท่ี   14    มีนาคม   พ.ศ.2549 

 

                              

                (รองศาสตราจารย ดร.วินิจ โชติสวาง) 

                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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