ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาอบรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน วิทยาลัย
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล าพระนครเหนือ ให มีพั ฒ นาการที่ถู กต อ ง
เหมาะสมกับวัย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วินัย คุณธรรม จริยธรรม เสริมสรางการรับรู เรียนรู
ทักษะลักษณะนิสัย มีคุณภาพชีวิตและลักษณะที่เหมาะสมสามารถดํารงตนอยูรวมกันในสถานศึกษาและใน
สังคมอยางถูกตอง เปนไปตามนโยบาย ระเบียบ แบบแผน หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวของ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จึงตราขอบังคับไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
วินัยนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๔”

ขอ ๒. ขอบังคับนี้ใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓. บรรดา กฎ ระเบียบ ขอบังคับอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔. ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ที่มีการจัดการเรียนการสอนและใหหมายความรวมถึงหนวยงานระดับคณะที่ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นโดยสภา
มหาวิทยาลัย
“วิทยาลัย” หมายความวา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“โรงเรี ย น”

หมายความวา โรงเรียนเตรีย มวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน สังกัดวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“หอพัก” หมายความวา หอพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

“สถานศึกษา” หมายความว า โรงเรี ย น คณะ วิ ท ยาลั ย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“ผูอํานวยการวิทยาลัย” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“รองผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย ”

หมายความว า รองผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ฝายกิจการนักศึกษา หรือรองผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมาย
“ผูอํานวยการโรงเรียน” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทยเยอรมัน
“คณะกรรมการปกครอง”

หมายความว า คณะกรรมการที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จาก

ผูอํานวยการใหเปนกรรมการปกครองนักเรียนของโรงเรียนตามขอบังคับนี้
“อาจารย” หมายความวา ผูสอน ผูบรรยายประจําวิชาตาง ๆ รวมถึงอาจารยพิเศษ อาจารยที่
ปรึกษาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและรวมถึง
อาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือดวย
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ ลูกจางประจํา หรือ
ลูกจางอื่นๆที่จางดวยเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน คณะ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูใหกําเนิด หรือบิดามารดา บุญธรรมที่ถูกตองตาม
กฎหมาย หรือบุคคลซึ่งรับนักเรียนไวอุปการะเลี้ยงดู
“วินัย” หมายความวา วินัยนักเรียน
“นักเรียน” หมายความวา นักเรียนของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ขอ ๕. กรณีนักเรียนไดกระทําความผิดวินัยกอนวันประกาศใช ขอบังคับนี้และการพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนยังไมแลวเสร็จใหพิจารณาลงโทษสวนที่เปนคุณ

ขอ ๖. ใหอาจารย เจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน มีหนาที่วากลาว
ตักเตือน ปองกันมิใหนักเรียนกระทําผิดวินัยหรือแจงตอโรงเรียนเมื่อพบวามีนักเรียนกระทําผิดวินัย

ขอ ๗. ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจในการวินิจฉัยหรือการตีความ เพื่อ

ปฏิบัติตามขอบังคับนี้ และคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด

หมวดที่ ๑
วินัยนักเรียน
ขอ ๘. นักเรียนตองรักษาวินัยตามที่กฎกระทรวงกําหนดเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําความผิด และวินัยที่
มหาวิทยาลัยกําหนดเปนขอหาม และขอปฏิบัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติ
ตามใหถือวา ผูนั้นกระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้

ขอ ๙. นักเรียนตองเคารพสิทธิเสรีภาพ รวมถึงการปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายของอาจารย
เจา หนา ที่และของผูอื่น ประพฤติตนใหอยูในความซื่อสัตยสุจ ริต ปฏิบัติตามหลักศีล ธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยในทุกโอกาส ไมกระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความเสียหายตอสิทธิเสรีภาพ
หนาที่ เชื้อชาติ ศาสนา หรือการคุกคามทางเพศ

ขอ ๑๐. นักเรียนตองปฏิบัติตามหนาที่ของนักเรียนและไมละเมิดกฎหมายอื่นใดที่รัฐกําหนดไว หรือ
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย คณะ หรือโรงเรียน และหอพักนักศึกษา

ขอ ๑๑. นักเรียนตองแตงกายสุภาพใหสะอาดเรียบรอยในลักษณะสุภาพชนใหถูกกาลเทศะ หรือตาม
แบบที่วิทยาลัยกําหนดเพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย และตอง ไม
แสดงกิริยาอาการใดๆ อันไมสมควรทั้งเมื่ออยูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๒. นักเรียนตองมีความซื่อตรง ประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมแสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ผูอื่น มีมารยาทอันดีงาม ไมประพฤติหรือปฏิบัติตนไปในทางที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือเสียหายตอชื่อเสียง
และเกียรติคุณของตน หมูคณะ ผูปกครอง หรือของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๓. นักเรียนตองรักษาไวซึ่งความสามัคคี ไมกระทําการกอกวนหรือรบกวนความสงบเรียบรอย
ปกติ สุขของผู อื่น หรื อกระทํ าการอย างหนึ่งอยางใดที่ขัดขวางอันเปนอุปสรรคตอการเรียน การสอน หรื อ
กระทําการใดๆ อันกอใหเกิดความแตกแยกในหมูคณะของนักเรียนหรือของมหาวิทยาลัย

ขอ ๑๔. นักเรียนตองไมเปนผูกอการหรือมีสวนรวมกอการทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายระหวาง

นักเรียนดวยกัน หรือนักเรียนของสถาบันการศึกษาอื่น หรือบุคคลอื่น

ขอ ๑๕. นักเรียนตองประพฤติและปฏิบัติตนตออาจารย เจาหนาที่ดวยความสุภาพ มีสัมมาคารวะ
ไมแสดงกิริยาอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลู ดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือทํารายรางกายและตองปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือคําตักเตือนของอาจารยหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่โดยชอบ

ขอ ๑๖. นักเรียนตองไมมีไวในครอบครองหรือเพื่อจําหนายจายแจก ซึ่งบุหรี่ สุราเมรัย ของมึนเมา สิ่ง
เสพติด อุปกรณการเสพสิ่งเสพติด หรือสารควบคุมใดๆ หรือสูบบุหรี่ และเสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพ
สิ่งเสพติดหรือสารตองหามนั้นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอันเปนเหตุใหเสื่อมเสียแกตนเอง ผูอื่น
หรือสวนรวม

ขอ ๑๗. นั ก เรี ย นต อ งไม ทํ า ผิ ด ระเบี ย บการใช ย านพาหนะ การใช อ าคารสถานที่ พื้ น ที่ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเขาพักอาศัยอยูภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ
ประกาศหาม เวนแตไดรับอนุญาต

ขอ ๑๘. นักเรียนตองไมใชเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสใดๆ เพื่อการกระทําผิดทางสื่อหรือมีไว ใน
ครอบครองหรือเผยแพรซึ่งสื่อ ภาพ สิ่งพิมพ สิ่งวาด สิ่งเขียน หรือสื่ออื่นใดที่สอไปในทางที่ทําใหเกิดความ
เสียหายตอชื่อเสียงของผูอื่น สังคม หรือของมหาวิทยาลัย หรือเสื่อมเสียตอศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม

ขอ ๑๙. เมื่อนักเรียนถูกขอกลาวหาวาไดกระทําการละเมิดวินัย นักเรียนตองแสดงตนใหความรวมมือ
ไมขัดขืน แสดงพยานหลักฐานตออาจารย เจาหนาที่ และตองไมแสดงหรือกลาวขอความ อันเปนเท็จเพื่อ
ปกปดขอเท็จจริงที่จะทําใหตนหรือผูอื่นไดรับประโยชน

ขอ ๒๐. นัก เรี ยนตอ งไมลั กทรัพ ย ยัก ยอก ฉ อโกงทรั พย หรือ ทํา ลายทรั พย สิน ของผู อื่น หรื อของ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๒๑. นักเรียนตองพกบัตรประจําตัวนักเรียนและแสดงบัตรไดทันที เมื่ออาจารย เจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ

ขอ ๒๒. นักเรียนตองรักษาชื่อเสียงของตนเอง และของมหาวิทยาลัย โดยมิใหไดชื่อวาเปนผูทุจริต
ประพฤติมิชอบใดๆ หรือพยายามกระทําการนั้น

ขอ ๒๓. นักเรียนตองไมประพฤติผิดทางศีลธรรม วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม หรือ กระทําการ
ใดๆ อันกอใหเกิดความเสื่อมเสียในทางชูสาวหรือสอไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ

ขอ ๒๔. นักเรียนตองไมมีไวในครอบครองซึ่งอุปกรณการเลนพนัน หรือเลนการพนัน หรือสนับสนุนให
มีการเลนการพนัน

ขอ ๒๕. นักเรียนตองไมปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือเอกสารอื่นใด หรือกระทําการใด ๆ
อันเปนการฝาฝนโดยจงใจเปนเหตุใหทรัพยสิน ผลประโยชนของมหาวิทยาลัย หรือปกติสุขสวนรวมเสียหาย
หรือถูกทําลาย

ขอ ๒๖. นักเรียนตองไมมีไวในครอบครอง หรือพกพาซึ่งอาวุธ วัตถุระเบิด หรือสิ่งที่สามารถใช
เปนอาวุธ หรือสิ่งใชแทนอาวุธ หรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทั้งเมื่ออยูภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๗. หามนักเรียนประพฤติตนเกเรหรือขมเหงรังแกผูอื่น หรือจับกลุมมั่วสุมในลักษณะที่กอ
ความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัด
ตอศีลธรรมอันดี หรือประพฤติตนเพื่อการคาประเวณี สิ่งเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทั้งเมื่ออยูภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

ขอ ๒๘. หามนักเรียนใชบริการสถานบันเทิง หรือแหลงอบายมุขทั้งหลาย หรือสถานที่ที่กฎหมาย
ประกาศหามไว

ขอ ๒๙. หามนักเรียนออกไปภายนอกมหาวิทยาลัยในระหวางที่มีการจัดการเรียนการสอนหรือ
ไดรับอนุญาตจากอาจารย หรือเจาหนาที่โรงเรียน

ขอ ๓๐. หามนักเรียนจัดกิจกรรมหรือเขารว มกิจกรรมใดๆ ที่ฝาฝนกับระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย ยกเวนกิจกรรมที่ไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

ขอ ๓๑. หามนักเรียนเที่ยวเตรในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนหรือประพฤติตน ให
เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเอง บิดา มารดา หรือของมหาวิทยาลัย

ขอ ๓๒. นักเรียนตองไมประพฤติละเมิดกฎหมายบานเมืองจนตองคดีอาญา เวนแตความผิดที่ได

กระทํ า โดยประมาท หรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ซึ่ ง ลั ก ษณะความผิ ดต อ งไม เ ปน ที่ เ สื่ อ มเสี ย แก เ กี ย รติ คุ ณ ของ
มหาวิทยาลัย

ขอ ๓๓. นัก เรี ย นต อ งไม ก ระทํ า การอื่ น ใดในลั ก ษณะที่ ไ มส มควรแก วัย ศี ล ธรรม วั ฒ นธรรม
ประเพณี ระเบี ย บ ข อบั งคั บ และกฎหมาย แมจ ะไมไดตราไวในขอบังคับ นี้ หากฝาฝน ใหคณะกรรมการ
ปกครองรวมกันพิจารณาถึงการกระทํานั้น และตองมีมติเปนเอกฉันทใหการกระทําที่ไมสมควรนั้นเปนการ
กระทําที่ผิดวินัยนักเรียน ใหแจงนักเรียน ผูปกครอง และวิทยาลัยทราบ

หมวดที่ ๒
การแตงกายและบุคลิกภาพของนักเรียน
ขอ ๓๔. ใหมีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักเรียนชาย ดังนี้
(๑) ทรงผม ใหนักเรียนไวทรงผมแบบรองทรง หามไวหนวด เคราและจอน (ยกเวนนักเรียนที่
มีขอบังคับทางศาสนาหรือจารีตประเพณี) หรือเปลี่ยนสีผมใหผิดธรรมชาติ หรือดัดแปลงทรงผมใหเปนแบบอื่น
(๒) เสื้อ ใหใชคอปกเชิ้ตปลายแหลม แขนสั้นเพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) ทําจากผาสี
ขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร ผาหนาตลอดติดกระดุม ๖ เม็ด ความยาวของเสื้อต่ํากวาสะเอว
เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกางเกงใหเรียบรอย มีกระเปาบนดานซายที่กระเปาปกรูปคัตเตอรทําดวยไหมสี
แดง หรือตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด
(๓) กางเกง สีดํา หรือสีกรมทา แบบทรงสากล ไมรัดรูป ผาใสซิบดานหนา ไมมีจีบขายาวถึง
หลังเทาของผูสวมใส ไมพับปลายขา มีหูทําจากผาชนิดเดียวกันสําหรับสอดคาดเข็มขัด เวลาสวมใส ใหทับ
ชายเสื้อไวใหเรียบรอยใหเห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยูภายใน หรือภายนอกสถานศึกษา (หามใชผายีนส) หรือตาม
แบบที่วิทยาลัยกําหนด
(๔) เข็มขัด หนังสีดําใชกับหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ หรือตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด
(๕) รองเทา หนังหรือผาใบสีดํา ชนิดไมมีลวดลาย หรือตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด
(๖) ถุงเทา แบบสุภาพสีดํา หรือสีกรมทา ไมบางจนเกินไป เวลาสวมใสไมพับหรือมวนขอบ
ถุงเทา
(๗) ชุดฝกปฏิบัติงานหรือชุดพละ รูปแบบและการสวมใสใหเปนไปตามที่วิทยาลัยกําหนด
(๘) หามใชเครื่องประดับทุกชนิด ยกเวนนาฬิกาขอมือที่มีสายสุภาพเทานั้น

(๙) หามเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกายเพื่อสวมใสเครื่องประดับ หรือทําสีเล็บ หรือสักตาม
รางกาย

ขอ ๓๕. ใหมีเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายนักเรียนหญิง ดังนี้
(๑) ทรงผม ใหนักเรียนหญิงไวผ มยาวไดไมเกินกลางหลัง โดยตองเกลาหรือเก็บรัดผมให
เรียบรอยและผูกโบวสีดําหรือสีกรมทา หามเปลี่ยนสีผมใหผิดจากธรรมชาติหรือดัดผม
(๒) เสื้อ ใหใชผาสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย มีความหนาพอสมควร คอปกเชิ้ตปลายแหลมแขน
สั้นเพียงเหนือศอก (ไมผาปลายแขน) ปลายแขนทําเปนสาบตลบขึ้น ไมมีสาบดานหลัง ผาหนาตลอดทําสาบ
ตลบเขาขางในกวาง ๓๐ มิลลิเมตร ติดกระดุม ๕ เม็ด ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวของเสื้อต่ํากวาสะเอว
เวลาสวมใสเก็บปลายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย หรือตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด
(๓) กระโปรง สีดํา หรือสีกรมทา ทรงสอบไมอัดจีบแบบเอวสูง ความยาวเสมอเขา เวลา
สวมใสใหทับชายเสื้อไวใหเรียบรอยใหเห็นหัวเข็มขัดทั้งเมื่ออยูภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (หามใช ผา
ยีนส) หรือตามแบบที่วิทยาลัยกําหนด
(๔) กระดุ ม ทํ า ด ว ยโลหะสี เ งิ น ขนาดเส น ผ าศู น ย ก ลาง ๑๗ มิ ล ลิเ มตร รู ป แบบตามที่
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกําหนด
(๕) เข็ ม ขั ด หนั งสี ดํา หรือสี น้ํา ตาลเข ม หัว เขม ขัด เป น เครื่อ งหมายมหาวิ ทยาลัย หรื อ
รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยกําหนด
(๖) รองเทา หนังหุมสนสีดําหรือผาใบสีขาว ชนิดไมมีลวดลาย หรือตามแบบที่วิทยาลัย
กําหนด
(๗) ถุงเทา แบบสุภาพสีขาว สั้น ไมบางจนเกินไป
(๘) ชุดฝกปฏิบัติงาน และชุดพละรูปแบบและการสวมใสใหเปนไปตามที่วิทยาลัยกําหนด
(๙) หามแตงหนา ทาปาก เพื่อเสริมสวย เมื่อเขามาในมหาวิทยาลัย
(๑๐) หามใชเครื่องประดับทุกชนิด ตกแตงทรงผม หรือรางกาย ยกเวนนาฬิกาขอมือที่มีสาย
สุภาพเทานั้น
(๑๑) หามเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย (ยกเวนหู) เพื่อสวมใสเครื่องประดับ หรือ ทําสี
เล็บ หรือสักตามรางกาย ตางหูสําหรับนักเรียนหญิงใหสวมใสไดเฉพาะแบบที่มีขนาดเล็กและสุภาพเทานั้น

หมวดที่ ๓
โทษฐานผิดวินัยนักเรียน
ขอ ๓๖ นักเรียนผูใดฝาฝนขอหาม หรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติทางวินัยนักเรียน ตามที่บัญญัติไวใน
หมวด ๑ นักเรียนผูนั้นถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยจักตองไดรับโทษทางวินัยนักเรียนตามที่กําหนดไว เวนแตมี
เหตุอันควรงดโทษ
โทษวินัยนักเรียนนักศึกษามี ๕ สถาน ดังนี้
(๑) วากลาวตักเตือน
(๒) ทําทัณฑบน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๕) โทษอื่น ๆ ตามที่วิทยาลัยกําหนดแตไมเกินโทษที่กฎหมายกําหนด

หมวดที่ ๔
การปกครองและการสงเสริมความประพฤตินกั เรียน
ขอ ๓๗. ใหวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการปกครองไมเกิน ๑๓ คน ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการวิทยาลัยหรือผูที่ผูอํานวยการวิทยาลัยมอบหมาย ประธานกรรมการ
(๒) ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน

รองประธาน

(๓) ผูแทนจากภาควิชาที่เปดสอนภาควิชาละ ๑ คน

กรรมการ

(๔) ผูแทนสมาคมผูปกครอง ๑ คน

กรรมการ

(๕) ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยา สังคม ศาสนา กฎหมายหรือ

กรรมการ

ดานอื่น ๆ ไมเกิน ๕ คน
(๖) ผูปฏิบัติงานดานดูแลปกครองนักเรียน ๑ คน

กรรมการและเลขานุการ

ขอ ๓๘. ใหคณะกรรมการปกครองมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหคณะกรรมการปกครองมีห นาที่ดูแล ปองกัน กวดขัน ระเบียบวินัย สงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมตลอดถึงกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน หรือเสนอการลงโทษใหเปนไปตามขอบังคับนี้ หรือตามระเบียบ
ประกาศ คําสั่งอื่นใดของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยและใหคําปรึกษาเสนอแนะดานความประพฤติ สงเสริม
จริยธรรมคุณธรรมตอผูอํานวยการวิทยาลัย
(๒) ให คณะกรรมการปกครองกํา หนดพิ จ ารณาและจั ดทํ าหลัก เกณฑ ตา ง ๆ ให เป น ไปตาม
ขอบังคับนี้
(๓) จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน ลักษณะ และกิจกรรม การเพิ่ ม
คะแนน และจํานวนคะแนนใหเปนไปตามประกาศวิทยาลัย
(๔) ดําเนินการสอบสวนนักเรียนที่กระทําผิด หรือแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาสอบสวน
ขอเท็จจริงแลวเสนอใหโรงเรียนหรือวิทยาลัยพิจารณาลงโทษตามขอบังคับนี้

ขอ ๓๙. ใหนักเรียนแตละคนมีคะแนนความประพฤติ คนละ ๑๐๐ คะแนน ตลอดการเปนนักเรียน
ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน

ขอ ๔๐. นักเรียนที่ได กระทําความผิด ตามระเบียบ ประกาศ คํ าสั่ ง ข อบัง คับ ของมหาวิทยาลั ย
วิ ทยาลั ย คณะ โรงเรี ย น หรื อกฎหมายบ า นเมื องตองถูก พิจ ารณาให โ รงเรี ย นลงโทษให ตั ดคะแนนความ
ประพฤติและใหไดรับโทษทางวินัยตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด ดังนี้
(๑) ตัดคะแนนความประพฤติ ๒๑ - ๓๐ คะแนน ใหลงโทษตักเตือน และแจงผูปกครองใหมา
รับทราบพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงความประพฤติ
(๒) ตั ด คะแนนความประพฤติ ๓๑ - ๕๐ คะแนน ให ล งโทษทํา ทั ณฑ บ นครั้ ง ที่ ห นึ่ ง โดยให
ผูปกครองเซ็นรับทราบ และทํากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบําเพ็ญประโยชนไมเกิน ๑ เดือน
(๓) ตัด คะแนนความประพฤติ ๕๑ - ๗๐ คะแนน ให ล งโทษทํ า ทั ณ ฑ บ นครั้ งที่ ส อง โดยให
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน จัดทํากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๒
เดือน
(๔) ตัดคะแนนความประพฤติ ๗๑ - ๑๐๐ คะแนน ใหลงโทษทําทัณฑบนครั้งที่สามโดยให
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตรไทย-เยอรมัน จัดทํากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมมีกําหนดเวลาไมนอยกวา ๑
ภาคการศึกษา

ขอ ๔๑. เมื่อนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต ๕๑ คะแนนขึ้นไปใหวิทยาลัยระงับ การออก
หนังสือรับรองความประพฤติและเสนอตัดสิทธิเขาศึกษาตอในระบบโควตาของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญา

ตรี

ขอ ๔๒. คะแนน หลั ก เกณฑ แ ละแนวทางการตั ด คะแนนความประพฤติ นั ก เรี ย นให เ ป น ไปตาม
ประกาศของวิทยาลัย

ขอ ๔๓. ใหผูอํานวยการวิทยาลัยมีอํานาจลงโทษวินัยนักเรียนตามขอบังคับนี้ไดทุกระดับความผิด
ขอ ๔๔. ใหผูอํานวยการโรงเรียนมีอํานาจสั่งลงโทษวินัยนักเรียนตามหมวด ๓ ขอ ๓๖ ไดทุกสถาน
ความผิดและใหมีอํานาจลงโทษตามผลของการตัดคะแนนความประพฤติ ขอ ๔๐ สวนการลงโทษ ตามขอ ๔๑
ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการวิทยาลัย

ขอ ๔๕. ให นั ก เรี ย นมี สิ ท ธิ ข ออุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ลงโทษข อ ๔๐ ต อ ผู อํ า นวยการวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กรณีถูกลงโทษตามขอ ๔๑ ใหอุทธรณตออธิการบดี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง ผล
การพิจารณาของผูอํานวยการวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณีถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงนาม) เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

