
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วาดวย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ใหมีพัฒนาการท่ีถูกตอง 

เหมาะสมกับวัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางการรับรู เรียนรู 

ทักษะลักษณะนิสัย มีคุณภาพชีวิตและลักษณะท่ีเหมาะสมสามารถดํารงตนอยูรวมกันในสถานศึกษาและใน

สังคมอยางถูกตอง เปนไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย 

วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔” 
 

 ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  

 

 ขอ ๓. บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 

 ขอ ๔.  ในขอบังคับนี้ 

  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  “คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนและใหหมายความรวมถึงหนวยงานระดับคณะท่ีไดรับอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนโดยสภา

มหาวิทยาลัย 

  “วิทยาลัย” หมายความวา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  “โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  “หอพัก”  หมายความวา หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



  “สถานศึกษา” หมายความว า  โ รง เรี ยน  คณะ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

  “ผูอํานวยการวิทยาลัย” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  “รองผู อํานวยการวิทยาลัย” หมายความวา รองผู อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม ฝายกิจการนักศึกษา หรือรองผูอํานวยการท่ีไดรับมอบหมาย 

  “ผูอํานวยการโรงเรียน” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย-

เยอรมัน 

  “คณะกรรมการปกครอง” หมายความวา คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ งจาก 

ผูอํานวยการใหเปนกรรมการปกครองนักเรียนของโรงเรียนตามขอบังคับนี้    

  “อาจารย” หมายความวา ผูสอน ผูบรรยายประจําวิชาตาง ๆ รวมถึงอาจารยพิเศษ อาจารยท่ี

ปรึกษาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและรวมถึง

อาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดวย 

  “เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ ลูกจางประจํา หรือ

ลูกจางอ่ืนๆท่ีจางดวยเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน คณะ 

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

  “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูใหกําเนิด หรือบิดามารดา บุญธรรมท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย หรือบุคคลซ่ึงรับนักเรียนไวอุปการะเลี้ยงดู 

  “วินัย” หมายความวา วินัยนักเรียน 

  “นักเรียน” หมายความวา นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 

  ขอ ๕. กรณีนักเรียนไดกระทําความผิดวินัยกอนวันประกาศใชขอบังคับนี้และการพิจารณา

ดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนยังไมแลวเสร็จใหพิจารณาลงโทษสวนท่ีเปนคุณ 
 

  ขอ ๖. ใหอาจารย เจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน มีหนาท่ีวากลาว

ตักเตือน ปองกันมิใหนักเรียนกระทําผิดวินัยหรือแจงตอโรงเรียนเม่ือพบวามีนักเรียนกระทําผิดวินัย 
 

  ขอ ๗. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจในการวินิจฉัยหรือการตีความ เพ่ือ



ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนท่ีสุด 

 

หมวดท่ี ๑ 

วินัยนักเรียน 

 

 ขอ ๘. นักเรียนตองรักษาวินัยตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดเด็กท่ีเสี่ยงตอการกระทําความผิด และวินัยท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดเปนขอหาม และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติ

ตามใหถือวา ผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
 

 ขอ ๙. นักเรียนตองเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมายของอาจารย 

เจาหนาท่ีและของผูอ่ืน ประพฤติตนใหอยูในความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิเสรีภาพ 

หนาท่ี เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ 
 

 ขอ ๑๐. นักเรียนตองปฏิบัติตามหนาท่ีของนักเรียนและไมละเมิดกฎหมายอ่ืนใดท่ีรัฐกําหนดไว หรือ 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน และหอพักนักศึกษา 
 

 ขอ ๑๑. นักเรียนตองแตงกายสุภาพใหสะอาดเรียบรอยในลักษณะสุภาพชนใหถูกกาลเทศะ หรือตาม

แบบท่ีวิทยาลัยกําหนดเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และตอง ไม

แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไมสมควรท้ังเม่ืออยูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๒. นักเรียนตองมีความซ่ือตรง ประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมแสดงอาการดูหม่ินเหยียดหยาม

ผูอ่ืน มีมารยาทอันดีงาม ไมประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางท่ีนํามาซ่ึงความเสื่อมเสีย หรือเสียหายตอชื่อเสียง 

และเกียรติคุณของตน หมูคณะ ผูปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๓. นักเรียนตองรักษาไวซ่ึงความสามัคคี ไมกระทําการกอกวนหรือรบกวนความสงบเรียบรอย

ปกติสุขของผูอ่ืน หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดท่ีขัดขวางอันเปนอุปสรรคตอการเรียน การสอน หรือ 

กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะของนักเรียนหรือของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๑๔. นักเรียนตองไมเปนผูกอการหรือมีสวนรวมกอการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายระหวาง



นักเรียนดวยกัน หรือนักเรียนของสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน 
 

 ขอ ๑๕. นักเรียนตองประพฤติและปฏิบัติตนตออาจารย เจาหนาท่ีดวยความสุภาพ มีสัมมาคารวะ 

ไมแสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู ดูถูก ดูหม่ินเหยียดหยาม หรือทํารายรางกายและตองปฏิบัติตาม

คําสั่งหรือคําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ 
 

 ขอ ๑๖. นักเรียนตองไมมีไวในครอบครองหรือเพ่ือจําหนายจายแจก ซ่ึงบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา สิ่ง

เสพติด อุปกรณการเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ และเสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพ

สิ่งเสพติดหรือสารตองหามนั้นๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง ผูอ่ืน 

หรือสวนรวม 
 

 ขอ ๑๗. นักเรียนตองไม ทําผิดระเบียบการใชยานพาหนะ การใชอาคารสถานท่ี พ้ืนท่ี ของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการเขาพักอาศัยอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

ประกาศหาม เวนแตไดรับอนุญาต  
 

 ขอ ๑๘. นักเรียนตองไมใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสใดๆ เพ่ือการกระทําผิดทางสื่อหรือมีไว ใน

ครอบครองหรือเผยแพรซ่ึงสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออ่ืนใดท่ีสอไปในทางท่ีทําใหเกิดความ

เสียหายตอชื่อเสียงของผูอ่ืน สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และวัฒนธรรม  
 

 ขอ ๑๙. เม่ือนักเรียนถูกขอกลาวหาวาไดกระทําการละเมิดวินัย นักเรียนตองแสดงตนใหความรวมมือ

ไมขัดขืน แสดงพยานหลักฐานตออาจารย เจาหนาท่ี และตองไมแสดงหรือกลาวขอความ อันเปนเท็จเพ่ือ

ปกปดขอเท็จจริงท่ีจะทําใหตนหรือผูอ่ืนไดรับประโยชน  
 

 ขอ ๒๐. นักเรียนตองไมลักทรัพย ยักยอก ฉอโกงทรัพย หรือทําลายทรัพยสินของผู อ่ืนหรือของ

มหาวิทยาลัย 
 

 ขอ ๒๑. นักเรียนตองพกบัตรประจําตัวนักเรียนและแสดงบัตรไดทันที เม่ืออาจารย เจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ 
 

 ขอ ๒๒. นักเรียนตองรักษาชื่อเสียงของตนเอง และของมหาวิทยาลัย โดยมิใหไดชื่อวาเปนผูทุจริต

ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระทําการนั้น 



 

 ขอ ๒๓. นักเรียนตองไมประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม หรือ กระทําการ

ใดๆ อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียในทางชูสาวหรือสอไปในทางลามกอนาจารในท่ีสาธารณะ 
 

 ขอ ๒๔. นักเรียนตองไมมีไวในครอบครองซ่ึงอุปกรณการเลนพนัน หรือเลนการพนัน หรือสนับสนุนให

มีการเลนการพนัน 
 

 ขอ ๒๕. นักเรียนตองไมปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารอ่ืนใด หรือกระทําการใด ๆ 

อันเปนการฝาฝนโดยจงใจเปนเหตุใหทรัพยสิน ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขสวนรวมเสียหาย 

หรือถูกทําลาย 
 

  ขอ ๒๖. นักเรียนตองไมมีไวในครอบครอง หรือพกพาซ่ึงอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งท่ีสามารถใช

เปนอาวุธ หรือสิ่งใชแทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอ่ืนใดท้ังเม่ืออยูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๒๗. หามนักเรียนประพฤติตนเกเรหรือขมเหงรังแกผูอ่ืน หรือจับกลุมม่ัวสุมในลักษณะท่ีกอ

ความเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน หรือคบหาสมาคมกับบุคคลท่ีนาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัด

ตอศีลธรรมอันดี หรือประพฤติตนเพ่ือการคาประเวณี สิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท้ังเม่ืออยูภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๒๘. หามนักเรียนใชบริการสถานบันเทิง หรือแหลงอบายมุขท้ังหลาย หรือสถานท่ีท่ีกฎหมาย

ประกาศหามไว 
 

  ขอ ๒๙. หามนักเรียนออกไปภายนอกมหาวิทยาลัยในระหวางท่ีมีการจัดการเรียนการสอนหรือ

ไดรับอนุญาตจากอาจารย หรือเจาหนาท่ีโรงเรียน 
 

  ขอ ๓๐. หามนักเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมใดๆ ท่ีฝาฝนกับระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย ยกเวนกิจกรรมท่ีไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๓๑. หามนักเรียนเท่ียวเตรในสถานท่ีท่ีไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหรือประพฤติตน ให

เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง บิดา มารดา หรือของมหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๓๒. นักเรียนตองไมประพฤติละเมิดกฎหมายบานเมืองจนตองคดีอาญา เวนแตความผิดท่ีได



กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงลักษณะความผิดตองไมเปนท่ีเสื่อมเสียแกเกียรติคุณของ

มหาวิทยาลัย 
 

  ขอ ๓๓. นักเรียนตองไมกระทําการอ่ืนใดในลักษณะท่ีไมสมควรแกวัย ศีลธรรม วัฒนธรรม 

ประเพณี ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย แมจะไมไดตราไวในขอบังคับนี้ หากฝาฝนใหคณะกรรมการ

ปกครองรวมกันพิจารณาถึงการกระทํานั้น และตองมีมติเปนเอกฉันทใหการกระทําท่ีไมสมควรนั้นเปนการ

กระทําท่ีผิดวินัยนักเรียน ใหแจงนักเรียน ผูปกครอง และวิทยาลัยทราบ 

 

หมวดท่ี ๒ 

การแตงกายและบุคลิกภาพของนักเรียน 

 

  ขอ ๓๔. ใหมีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักเรียนชาย ดังนี้ 

   (๑) ทรงผม ใหนักเรียนไวทรงผมแบบรองทรง หามไวหนวด เคราและจอน (ยกเวนนักเรียนท่ี

มีขอบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) หรือเปลี่ยนสีผมใหผิดธรรมชาติ หรือดัดแปลงทรงผมใหเปนแบบอ่ืน  

   (๒) เสื้อ ใหใชคอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) ทําจากผาสี

ขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผาหนาตลอดติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ํากวาสะเอว 

เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย มีกระเปาบนดานซายท่ีกระเปาปกรูปคัตเตอรทําดวยไหมสี

แดง หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   (๓) กางเกง สีดํา หรือสีกรมทา แบบทรงสากล ไมรัดรูป ผาใสซิบดานหนา ไมมีจีบขายาวถึง

หลังเทาของผูสวมใส ไมพับปลายขา มีหูทําจากผาชนิดเดียวกันสําหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใส ใหทับ

ชายเสื้อไวใหเรียบรอยใหเห็นหัวเข็มขัดท้ังเม่ืออยูภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา (หามใชผายีนส) หรือตาม

แบบท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   (๔) เข็มขัด หนังสีดําใชกับหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   (๕) รองเทา หนังหรือผาใบสีดํา ชนิดไมมีลวดลาย หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   (๖) ถุงเทา แบบสุภาพสีดํา หรือสีกรมทา ไมบางจนเกินไป เวลาสวมใสไมพับหรือมวนขอบ 

ถุงเทา 

   (๗) ชุดฝกปฏิบัติงานหรือชุดพละ รูปแบบและการสวมใสใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   (๘) หามใชเครื่องประดับทุกชนิด ยกเวนนาฬิกาขอมือท่ีมีสายสุภาพเทานั้น 



   (๙) หามเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเพ่ือสวมใสเครื่องประดับ หรือทําสีเล็บ หรือสักตาม

รางกาย 
 

  ขอ ๓๕. ใหมีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักเรียนหญิง ดังนี้ 

   (๑) ทรงผม ใหนักเรียนหญิงไวผมยาวไดไมเกินกลางหลัง โดยตองเกลาหรือเก็บรัดผมให

เรียบรอยและผูกโบวสีดําหรือสีกรมทา หามเปลี่ยนสีผมใหผิดจากธรรมชาติหรือดัดผม  

   (๒) เสื้อ ใหใชผาสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขน

สั้นเพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) ปลายแขนทําเปนสาบตลบข้ึน ไมมีสาบดานหลัง ผาหนาตลอดทําสาบ

ตลบเขาขางในกวาง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวของเสื้อต่ํากวาสะเอว 

เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด  

   (๓) กระโปรง สีดํา หรือสีกรมทา ทรงสอบไมอัดจีบแบบเอวสูง ความยาวเสมอเขา เวลา

สวมใสใหทับชายเสื้อไวใหเรียบรอยใหเห็นหัวเข็มขัดท้ังเม่ืออยูภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (หามใช ผา

ยีนส) หรือตามแบบท่ีวิทยาลัยกําหนด 

   (๔) กระดุม ทําดวยโลหะสีเงินขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๗ มิลลิเมตร รูปแบบตามท่ี

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกําหนด 

   (๕) เข็มขัด หนังสีดํา หรือสีน้ําตาลเขม หัวเขมขัดเปนเครื่องหมายมหาวิทยาลัยหรือ

รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกําหนด 

   (๖) รองเทา หนังหุมสนสีดําหรือผาใบสีขาว ชนิดไมมีลวดลาย หรือตามแบบท่ีวิทยาลัย

กําหนด 

   (๗)  ถุงเทา แบบสุภาพสีขาว สั้น ไมบางจนเกินไป  

   (๘)  ชุดฝกปฏิบัติงาน และชุดพละรูปแบบและการสวมใสใหเปนไปตามท่ีวิทยาลัยกําหนด  

      (๙) หามแตงหนา ทาปาก เพ่ือเสริมสวย เม่ือเขามาในมหาวิทยาลัย 

   (๑๐) หามใชเครื่องประดับทุกชนิด ตกแตงทรงผม หรือรางกาย ยกเวนนาฬิกาขอมือท่ีมีสาย

สุภาพเทานั้น 

   (๑๑) หามเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย (ยกเวนหู) เพ่ือสวมใสเครื่องประดับ หรือ ทําสี

เล็บ หรือสักตามรางกาย ตางหูสําหรับนักเรียนหญิงใหสวมใสไดเฉพาะแบบท่ีมีขนาดเล็กและสุภาพเทานั้น 

 

 



หมวดท่ี ๓ 

โทษฐานผิดวินัยนักเรียน 

 

 ขอ ๓๖ นักเรียนผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยนักเรียน ตามท่ีบัญญัติไวใน

หมวด ๑ นักเรียนผูนั้นถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษทางวินัยนักเรียนตามท่ีกําหนดไว เวนแตมี

เหตุอันควรงดโทษ 

  โทษวินัยนักเรียนนักศึกษามี ๕ สถาน ดังนี้ 

   (๑) วากลาวตักเตือน 

   (๒) ทําทัณฑบน 

   (๓) ตัดคะแนนความประพฤติ 

   (๔) ทํากิจกรรมเพ่ือใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

   (๕) โทษอ่ืน ๆ ตามท่ีวิทยาลัยกําหนดแตไมเกินโทษท่ีกฎหมายกําหนด 

 

หมวดท่ี ๔ 

การปกครองและการสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

   

 ขอ ๓๗. ใหวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการปกครองไมเกิน ๑๓ คน ประกอบดวย 

  (๑) ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูท่ีผูอํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย ประธานกรรมการ 

  (๒)  ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน รองประธาน 

  (๓)  ผูแทนจากภาควิชาท่ีเปดสอนภาควิชาละ ๑ คน  กรรมการ 

  (๔)  ผูแทนสมาคมผูปกครอง ๑ คน กรรมการ 

  (๕)  ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยา สังคม ศาสนา กฎหมายหรือ กรรมการ 

    ดานอ่ืน ๆ ไมเกิน ๕ คน   

  (๖)  ผูปฏิบัติงานดานดูแลปกครองนักเรียน ๑ คน  กรรมการและเลขานุการ 
        

 ขอ ๓๘. ใหคณะกรรมการปกครองมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

  (๑) ใหคณะกรรมการปกครองมีหนาท่ีดูแล ปองกัน กวดขัน ระเบียบวินัย สงเสริมคุณธรรม



จริยธรรมตลอดถึงกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียน หรือเสนอการลงโทษใหเปนไปตามขอบังคับนี้ หรือตามระเบียบ 

ประกาศ คําสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและใหคําปรึกษาเสนอแนะดานความประพฤติ สงเสริม

จริยธรรมคุณธรรมตอผูอํานวยการวิทยาลัย  

  (๒) ใหคณะกรรมการปกครองกําหนดพิจารณาและจัดทําหลักเกณฑตาง ๆ ใหเปนไปตาม

ขอบังคับนี้ 

  (๓) จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคะแนนความประพฤตินักเรียน ลักษณะ และกิจกรรม การเพ่ิม

คะแนน และจํานวนคะแนนใหเปนไปตามประกาศวิทยาลัย 

  (๔) ดําเนินการสอบสวนนักเรียนท่ีกระทําผิด หรือแตงตั้งอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาสอบสวน

ขอเท็จจริงแลวเสนอใหโรงเรียนหรือวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามขอบังคับนี้ 
 

 ขอ ๓๙. ใหนักเรียนแตละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอดการเปนนักเรียน

ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน 

 

 ขอ ๔๐. นักเรียนท่ีไดกระทําความผิดตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย คณะ โรงเรียน หรือกฎหมายบานเมืองตองถูกพิจารณาใหโรงเรียนลงโทษใหตัดคะแนนความ

ประพฤติและใหไดรับโทษทางวินัยตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกําหนด ดังนี้ 

  (๑) ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๑ - ๓๐ คะแนน ใหลงโทษตักเตือน และแจงผูปกครองใหมา

รับทราบพฤติกรรมเพ่ือปรับปรุงความประพฤติ 

  (๒)  ตัดคะแนนความประพฤติ ๓๑ - ๕๐ คะแนน ใหลงโทษทําทัณฑบนครั้งท่ีหนึ่ง โดยให

ผูปกครองเซ็นรับทราบ และทํากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมหรือบําเพ็ญประโยชนไมเกิน ๑ เดือน 

  (๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ ๕๑ - ๗๐ คะแนน ใหลงโทษทําทัณฑบนครั้งท่ีสอง โดยให

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน จัดทํากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๒ 

เดือน 

  (๔) ตัดคะแนนความประพฤติ ๗๑ - ๑๐๐ คะแนน ใหลงโทษทําทัณฑบนครั้งท่ีสามโดยให

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน จัดทํากิจกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑ 

ภาคการศึกษา 
 

 ขอ ๔๑. เม่ือนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๕๑ คะแนนข้ึนไปใหวิทยาลัยระงับ การออก

หนังสือรับรองความประพฤติและเสนอตัดสิทธิเขาศึกษาตอในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญา



ตรี 
 

 ขอ ๔๒. คะแนน หลักเกณฑและแนวทางการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนใหเปนไปตาม

ประกาศของวิทยาลัย 
 

 ขอ ๔๓. ใหผูอํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจลงโทษวินัยนักเรียนตามขอบังคับนี้ไดทุกระดับความผิด 

 

 ขอ ๔๔. ใหผูอํานวยการโรงเรียนมีอํานาจสั่งลงโทษวินัยนักเรียนตามหมวด ๓ ขอ ๓๖ ไดทุกสถาน

ความผิดและใหมีอํานาจลงโทษตามผลของการตัดคะแนนความประพฤติ ขอ ๔๐ สวนการลงโทษ ตามขอ ๔๑ 

ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัย 
 

 ขอ ๔๕. ใหนักเรียนมีสิทธิขออุทธรณคําสั่งลงโทษขอ ๔๐ ตอผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กรณีถูกลงโทษตามขอ ๔๑ ใหอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง ผล

การพิจารณาของผูอํานวยการวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณีถือเปนท่ีสุด 
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                           (ลงนาม) เกษม สุวรรณกุล 
 

                                                   (ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล) 

                                     นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


